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1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
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nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 
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x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  
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CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 
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Grao 
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oral 
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Rúb  
(2) 
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 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 
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Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    
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 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 
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actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 
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16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O

N
T

ID
O

  

D
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN___________________ 
 

A presente programación realizase para o centro CPI Tino Grandío situado na localidade  de 
Guntín (Lugo), destacar do centro como peculiaridade para a labor docente o número de 
rapaces por grupo, sendo grupos pequenos que  facilita o traballo individualizado. 
 
Neste curso a programación pretende contuninuar o traballo dos últimos anos: 

 Avanzar no traballo interdisciplinar con outras areas. 

 Profundizar no traballo das Tics con todos os cursos e especialmente nos Abalar. 

 Contactar con diferentes entidades deportivas para conectar ós alumnos coa rede que 
ofrece o seu entorno para utilizar o tempo libre para realizar práctica física deportiva. 

 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución de tres 
competencias básicas:   a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, a 
competencia social e cidadá e a competencia cultural e artística. De forma xenérica contribúe o 
resto de competencias. 
A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal 
dos alumnos. 
 
Os contidos da nosa área vanse organizar ó redor de catro grandes bloques: 1.- Condición 
física e saúde, 2.- Xogos e deportes, 3.- Expresión corporal, 4.- Actividades no medio natural. 
Tendo cada bloque unha contribución  polivalente no desenvolvemento do alumno. 
 
Faremos unha proposta de actividades extraescolares que contribúan ó desenvolvento da 
programación. 
 
 
 

2.- O DEPARTAMENTO________________________________________________________ 
 
Xefe de Departamento: Ana Ónega Méndez único compoñente do departamento. 
 
Instalacións dispoñibles neste curso: 
 
Pista desportiva semicuberta 1 (40x20m) con dúas porterías,  e duas canastas de baloncesto. 
Ximnasio con dúas canastas de baloncesto, espaldeiras,…  
Polideportivo Municipal, Pistas de tenis e Pista de Padel (Fóra das instalación do centro para 
clases de 3º e 4º ESO) 
 
MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Compartimos materiais e recursos cos cursos de E.P. e E.I. do centro. 
Estamos dotados de todo tipo de material propio para o desenvolvemento dos contidos. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DO ÁREA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NOS 
DIFERENTES CURSOS________________________________________________________ 
 
A materia de educación física contribúe de xeito claro á consecución de 3 competencias 
básicas: 
1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 
2. Competencia social e cidadá. 
3. Competencia cultural e artística. 
O traballo do día a día no medio escolar faino traballar dun modo xenérico as competencias de: 
4. Comunicación lingüísitica. 
5. Aprender a aprender. 
6. Autonomía e iniciativa peroal. 



 
A competencia no coñecemento e interacción co mundo físico aparece recollida ó longo dos 
catro cursos nas unidades didácticas adicadas ás actividades na natureza e os diferentes 
deportes cos seus campos e regramentos. Sendo avaliada tamén dentro destes contidos. 
 
A competencia social e cidadá trabállase durante todas as unidades, tendo especial relevancia 
nas unidades onde hai un enfrontamento individual ou por equipos. Nos primeiros cursos 
concrétase na aceptación de normas e nos dous últimos a través da análise do deporte como 
fenómeno social e cultural, analizando o comportamento de público e deportistas e como 
novidade este ano a través dun traballo de concienciación coa discapacidade achegándonos os 
Xogos Paralímpicos e os deportes adaptados. 
A súa avaliación terá lugar a través de traballos sobre os contidos mencionados e a planilla de 
actitude que acompaña ó alumno o longo dos catro cursos. 
 
A competencia cultural e artísitica aparece fundamentalmente nas unidades de expresión 
corporal, indo de menos a máis e traballando diferentes manifestacións ó longo dos catro 
cursos. A súa avaliación quedará recollida nalgúns casos en traballos conceptuais e na maioria 
na evolución da capacidade do alumno. 
 
As competencias de aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal van vinculadas o 
bloque de contidos de condición física, onde van a ter que amosar a súa iniciativa personal e 
capacidade de esforzó (nas probas de avaliacón da condición física, por exemplo) e aprender a 
aprender dándolle as ferramentas para a realización dun quecemento xeral en 1º e 2º e 
específico en 3º e 4º. 
 
O resto das competencias danse no traballo diario en menor medida, atendendo sempre que 
sexa posible con traballo conxunto con outras áreas. 
 

 

4.- OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR CURSO_____________ 
 

O ensino do área de Educación Física na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria 
terá como obxecto contribuir a desenvolver nos alumn@s as seguintes capacidades: 
1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudabel e os efectos beneficiosos que 
esta ten para a saúde individual e colectiva. 
2. Valorar a prática habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as 
condicións de saúde e a calidade de vida. 
3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento dás posibilidades de rendemento motor, á mellora 
dá condición física para a saúde e ao perfeccionamento dás funcións de axuste, domínio e 
controlo corporal, adoptando unha actitude de autoexixencia na súa execución. 
4. Coñecer e consolidar hábitos saudabeis, técnicas básicas de respiración e relaxación como 
medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na prática físico-
desportiva. 
5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relaciónn coas capacidades 
físicas e habilidades específicas a partir da valoraciónn do nivel inicial. 
6. Realizar actividades físico-desportivas non medio natural que teñan baixo impacto ambiental, 
contribuíndo á súa conservación. 
7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas aplicando os 
fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 
autonomia na súa execución. 
8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de 
xeneiro, culturais, sociais e de habilidade. 
9. Praticar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando ou corpo 
como meio de comunicación e expresión creativa. 
10. Adoptar unha actitude crítica ante ou tratamento do corpo, a actividade física e odeporte no 
contexto social. 
 



  
4.1.- OBXECTIVOS DE 1º CURSO 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Reoñecer xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento e a volta a calma ou 

final de sesión. 
3. Colaborar nas actividades respectando as normas e os demáis. 
4. Identificar os posibles riscos da actividade ou da instalación. 
5. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
6. Distinguir o impacto da alimentación na relación coa saúde. 
7. Medir o seu nivel de condición física o principio e o final do curso, animándoos a súa 

mellora. 
8. Coñecer as compoñentes da condición física a través de xogos ou exercicios, 

utilizando a frecuencia cardíaca como medidor da intensidade. 
9. Exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas en en 

siguacións da vida cotiá. 
 
10. Atender e valorar a hixiene corporal durante e logo da práctica da activiade física 

(indumentaria, material e normas). 
11. Coñecer e respetar os regulamentos dos deportes traballados. 
12. Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes traballados. 
13. Aceptación do propio nivel de execución nos diferentes bloques de contido e 

disposición cara a súa mellora. 
14. Coñecer e executar correctamente os pasos de diferentes danzas. 
15. Participar de forma desinhibida nos xogos e e actividades. 
16. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas suscitados no 
intinerario. (axustarase á oferta de actividades ofertadas pola Xunta, Concello ou entes 
privados). 

17. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 
uso do aula virtual. 

 
4.2.- OBXECTIVOS DE 2º DA ESO 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Recoñecer que é a condición física e a súa realción coa saúde. Prestando especial 

importancia o tema da alimentación. 
3. Desenvolver a súa resistencia a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
4. Desenvolver a súa flexibilidade a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. 
6. Coidar a hixiene postural e tareas cotiás e actividades físicas. 
7. Coñecer a palicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
8. Mellorar a execución dos aspectos técnicos dos deportes trabalados. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer á desinhibición nas 

actividades de expresión. 
10. Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e da realidade xeográfica 

propia do grupo. 
11. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou inmediacións. 
12. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 
 
 



 
4.3.- OBXECTIVOS DE 3º DA ESO 

 
1. Preparar e realizar quecementos e voltas a calma. 
2. Relacionar as actividades físicas cos efectos positivos ou lesións no organismo e a súa 

saúde. 
3. Coidar a hixiene postural en tareas cotiás e en actividades físicas. 
4. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
7. Colabora nas actividades grupais e respecta as normas e os compañeiros. 
8. Contextualizar e practicar os pasos básicos e enlaces das diferentes modalidades de 

bailes de salón. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámina positiva no 

grupo. 
10. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
11. Acercarnos ás actividades realizadas por clubes da localidades relacionados co medio 

acuático e de fora da localidade se non fose posible facelos preto. 
12. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
15. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 4.3.- OBXECTIVOS DE 4º DA ESO 
 

1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e na saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades físicas básicas a través dos métodos de 

adestramento que lle son porpios. Facendo medicións o principio e o final de curso. 
4. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
5. Elaborar un plan de entreno tendo en conta os principios do adestramento e os 

métodos propios das diferentes capacidades. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes vistos no curso. 
7. Coñecer e practicar os elementos técnicos e tácticos dos deportes correspondentes. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de dúas, tres, catro e cinco persoas respetando as axudas e normas 

de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

con situación cotiás. 
11. Reflexionar sobre a importancia da prevención no deporte para evitar lesións. 
12. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calófico dacordo coas racións de 
cada grupo de alimentos de das actividades físicas diarias realizadas. 

13. Analizar de forma crítica o papel social do deporte e a súa visión nos medios de 
comunicación. 

14. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
15. Acercarnos ás actividades realizadas no medio acuático. 
16. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
17. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
18. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
19. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
20. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual 
 
 



5- CONTIDOS POR CURSOS___________________________________________________ 
 

CONTIDOS 1º ESO: 
 
1.- Contidos comúns en educación física: 
 

 Fases de activación e recuperación e o seu significado na práctica de actividade física. 

 Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 

 Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado de indumentaria. 

 Respecto e aceptación das regras nas actividades e xogos. 

 Papeis e estereotipos nas actividades artísitico expresivas como fenómeno social e 
cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e do dos demáis e disposición positiva cara a 
súa mellora. 

 Posiblidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividad. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividades física com elemento base dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscoss nas actividades físico-deportivas e artísitico-expresivas. 

 Protocolo básico  de actuación nos primeiros auxilios. 
 
2.- Xogos e actividades deportivas: 
 

 Execución de hablididades motrices vinculadas ás acción deportivas, respectando os 
regulamentos. 

 Práctica d actividades e xogos para a aprendizaxe de deportes individuais. 

 Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos deportes 
colectivos. 

 Practica de actividades para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
3.- Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

 Experimentación de actividades artístico.expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal. 

 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
 
4.- Actividade física e saúde. 
 

 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas e a súa relación 
coa saúde. 

 Introducció aos principios dunha alimentación saudable. 

 Identificación da frecuencia cardáca de traballo. 
 

5.- Actividades no medio natura. 

 Practica de xogos. 

 Senderismo. 
 
 

 

 

 

 



CONTIDOS 2º CURSO: 
 
1.- Condición física e saúde: 

 Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. 

 Realización de xogos e exercicios aplicados ó quecemento. Recompilación destes. 

 Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e 
flexibilidade. Medición das mesmas. 

 Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 
actividade. 

 Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e 
flexibilidade. 

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 

 Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha voa condicón física e a 
mellora das condicións de saúde. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da adopción duna postura correcta en 
actividades cotiza. 

 Relación entre a hidratación e práctica de actividades física. 

 Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuacióna situacións cotiza. 

 Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade 
física. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde hábitos 
determinados como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. 

 

2.- Xogos e deportes: 
 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 
dun deporte individual diferente ó realizado no curso anterior. 

 Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. 

 Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios 
dos deportes de competición entre dúas persoas. 

 Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicos 
cooperativos. 

 Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e 
das establecidas polo grupo. 

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. 

 Autocontrol ante situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte. 

 Cooperación nas funcións atribuidas dentro dun labor de equipo para a consecución de 
obsectivos comúns. 

 Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. 
 
 
 

3.- Expresión corporal: 
 

 A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. 

 Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ó dominio, ó 
control corporal e á comunicación coas outras persoas. 

 Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. 

 Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación 
espontánea. 

 Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por 
parte doutras persoas. 

 
 
 



4.- Actividades no medio natural: 
 

 O sendeirismo: descripción, tipos de carreiro, material e vatimenta necesaria. 

 Realización de percorridos preferentemente no medio natural. 

 As actividades físico-deportivas no medio natural:  terra, aira e auga. Realización de 
habilidades adaptadas ó tipo de actividae recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, 
remar,... 

 Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a utilización 
de actividades recreativas. Experimentación con construccións de madeira e /ou corda 
e con outras actividades recreativas propias do medio natural. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 
Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos contornos. 

 Realización de nós. 
 
 

CONTIDOS 3º CURSO: 
 
Bloque Contidos comúns en educación física: 
 

 Control da intensidade do esforzó adaptado a cada fase da sesión. 

 Deseño e execución de forma autónoa de xogos e exercicios para cada fase. 

 Respecto e aceptación das regras das actividades . 

 Papeis e estereotipos nas actividades físico.deportivas e artístico-expresivas como 
fenómeno social e cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e dos demás cunha disposición positiva de 
mellora. 

 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividade física como elemento  nase dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscos  nas actividades físico-deporticas, baseada na análise previa das 
mesmas. 

 Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 

 Emprego responsable do equipamento deportivo. 

 Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. 
 
 

Os Xogos e as actividades deportivas: 
 

 Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado viculadas ás acción 
dportivas, respectando os regulamentos 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Adquisición de técncias de progresión e orientación nomedio natural e a súa aplición 
den diferentes ámbitos. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes colectivos 
en diferentes situacións. 

 Práctica de acatividades e xogos para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
Actividades físico artístico-expresivas: 
 

 Experimentación de actividades artístico-expresivas, utilizando  técnicas de expresión 
corporal. 

 Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e 
colectivo. 

 Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular. 
 
 
 



Actividade física e saúde: 
 

 Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas 
e as úa vinvulación cos sistemas do organismo. 

 Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

 Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física. 

 Adestramento; intensidade, volumen e densidade do esforzo e a súa relación cos 
sistemas d enerxía. 

 Control da frecuencia cardíaca cara á mellora da condición física. 

 Procedementos para a avaliacioon dos factores da condiciónfísica realcionados coa 
saúde. 

 Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física 
saudable. 

 Métodos básicos de adestramento para a melora das capacidades. 

 Avaliación da condicón física saudable para a mellora de esta. 

 Ergonomía e hixiene portural na práctica de actividades físicas. 

 Técnicas básicas de relaxación e respiración. 

 Actividade física habitual e outros hábitos e a relación coa calidade de vida. 
 
 

  Actividades no medio natural: 
 

 Rutas 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Orientación 
 

 
 
 

CONTIDOS 4º CURSO: 
 
Condición física e saúde: 
 

 Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise de actividade física 
que vai a realizar. 

 O quecemento como medio de prevención de lesións. 

 Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa saúde: 
resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia. 

 Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia sobre 
o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. 

 Aplicación  dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e da 
forza resistencia. 

 Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo duna das capacidades físicas 
relacionadas coa saúde. 

 Toma de conciencia da propia condición física e predisposición de mellorala. 

 Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma 
autónoma. 

 Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 
sedentarismo, estupefacientes,...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e 
adopción duna actitude de rexeitamento ante estes. 

 Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. Protocolo básico de primeiros auxilios. 

 RCP básica. Funcionamiento DSA 
 
Xogos e deportes: 
 

 Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e 
colectivos de lecer e recreación. 



 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes. 

 Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 
así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

 Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de 
puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. 

 Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. 

 Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun deporte de equipo. 
 
 

Expresión corporal: 
 

 Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas. 

 Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio duna estructura musical 
incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade. 

 Participación e achega ó traballo en grupo nas actividades rítmicas. 

 Disposición favorable á desinhibición  na presentación individual ou colectiva de 
exposicións orais e rítmicas en público. 

 

Actividades no medio natural: 
 

 Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

 Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto 
ambiental, nomedio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. 
Presentación de proxectos a compañeiras e compañeiros. 

 Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac,...) 

 Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no 
medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo) 

 Orientación. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no 
medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
6.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES UNIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRES 

 

1º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación   

2.- Condición física. 
Atletismo 

Quecemento 
Capacidades e saúde 
Iniciación atletismo. Saltos 

 
Deporte 
adaptado 

3.- Voley 
Regulamento 
Aspectos técnicos y tácticos   

4.- Postura-
alimentación 

alimentación posturas 
ergonómicas 

Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Xogos populares 
Xogos poulares e as 
capacidades físicas   

6.- Danzas 
Acrosport, aerobic e baile en 
parella e tradicional 

Música 
 

7.- Ximnasia 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

8.- Balonmán 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Primeiros auxilios Pas 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 

2º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERDISC. TRANSV. 

1.- Presentación e 
avaliación inicial 

Presentación e avaliación 
  

2.- Condición física. 
Atletismo 

Capacidades. Lanzamentos 
  

3.- Badminton 
Regulamento. Elementos 
técnicos e tácticos   

4.- Postura-Fuerza 
Mapa muscular, posturas na 
actividade física 

Ciencias 
naturais  

5.- Xogos populares Xogos e capacidades 
  

6.- Alimentación e 
hidratación 

Alimentación e hidratación no 
deporte 

Ciencias 
naturais  

7.- Danzas Aerobic, danzas en grupo Música 
 

8.- Baloncesto 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Natureza Nós, senderismo 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 
 
 
 



 

 

3º ESO 

 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación 

Si, 
presentación 
aula virtual 

  

2.- Condición 
física. 
Resistencia e 
flexibilidade 

Quecemento 
Capacidades e 
saúde 
 

Si. Traballo 
  

3.- Balonmán 
Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos 

Si. Traballo 
  

4.- Postura-forza 
e alimentación   

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Baile  
Baile 
individual,parella 
grupo. 

   

6.- Badminton 

Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos. 
Deporte adaptado 

Si, traballo 
 

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

7.- Xogos 
populares   

Xogos e 
capacidades    

8.- Patin e 
hockey 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

   

9.- Primeros 
auxilios 

PAS 
 

Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación do 
curso 

Si aula virtual 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Principios do 
adestramento e 
avaliacion ini. 

Presentación 
Principios 
Avaliación 

   

2.- Voley 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos. Deporte 
adaptado 
 

Si, 
traballo  

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

3.- Xogos 
populares e 
capacidades 
básicas 

Xogos de resitencia, 
forza, flexibilidade e 
velocidade 

   

4.- Postura-forza e 
alimentación  

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Acrosport  
Axudas, seguridade, 
modalidades    

6.- Primeiros 
auxilios   

No deporte e na vida 
cotiá   

Solidariedade a 
través da atención 
de urxencia 
responsable 

7.- Natureza 
Actividades do clube 
de piragüismo.  

Ciencias 
naturais  

8.- Fútbol 
Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

 
Ciencias 
naturais  

9.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación 

Si aula 
virtual   

 
 
 

7.- CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSRUMENTOS DE AVALIACIÓN________________ 
 
CRITERIOS 1ºESO 
 
1.- Recoñece e aplica actividades propias de cada fase de sesión de acrividade física, tendo en 
conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias. 
 
2.- recoñecer as posibilidades das actividads físico-deportivas e artístico-expresivas como 
formas de inclusión social e a participación doutras persoas independientemente dsa 
características, colaborando con elas. 
 
3.- recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecesr activo e uso responsable do entorno próximo. 
 
4.- controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico 
deportivas, dadoptando medidas preventivas e de serguridade. 
 
5.- utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe para 
procurar, analizar e seleccioar información salientabe, elaborando docuemtos propios e facedo 
exosicións. 



 
6.- interpretar e reproducir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
téncias sinxelas de expresión corporal. 
 
7.- recoñecer e aplicar os principios de alimentación de da actividade física saudable, e 
recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 
memlora da sáude. 
 
8.- desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoesixencia. 
 
9.-resolver situación motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas das actividades propostas. 
 
10.- resolver situación motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboració-oposición 
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 
 

CRITERIOS 2º ESO 
 
1.- Realizar de manera autónoma un quecemento xeral. Respetando as súas fases e función. 
2.-Medir e incrementar as capacidades físicas básicas en función das súas posibilidades. 
3- Recoñeer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para a saúde. 
4.- Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación con outras persoas ante situaciónns 
de contacto físico en xogos e actividades de loita. 
5.- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o 
papel de participante como o de espectador na práctica dun deporte colectivo. 
6.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
7.- Coñecer e respetar o regulamento dos deportes practicados. 
8.- Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes escollidos. 
9.-Crear e poner en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir dun 
ritmo escollido. 
Realizar de forma autónoma un percorrido de senderismo cumplindo coas normas. 
10.- Comprender e utilizar o aula virtual e facer uso dun procesador de texto e outros 
programas se é posible ó longo dos traballos e probas do curso. 
 
 
CRITERIOS 3º ESO 
 
1.- Desenvolver actividades propias de cada fse da sesión de actividade física. 
2.- Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión 
social, facilitando a elimnación de obstáculos á participación doutras persoas 
independientemente das súas características. 
3.- Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización responsable do entorno. 
4.- controlar as dificultades e os riscos duratne a súa participación en actividades físico-
deportivas, adoptando as medidas preventias e de seguridade. 
5.- utilizr as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe. 
6.- interpretar e producir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
de expresió corporal e outros recursos. 
7.- recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 
8.- desenvolver as capacidades físicas de acordó coas posibiliddes persoais e dentro das 
marxes da saúde. 
9.- Resolver situación motoras individuais apliando os fundamentos técnicos e habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas propostas en condicións reais ou adaptadas. 



10.- Resolver situación motoras de oposición-colaboración ou opostas, utilizando as estratexias 
máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
 

CRITERIOS 4º ESO: 
 
1.- Planificar e poñer en práctica quecementos autónmos respectando pautas básicas para a 
súa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realiza. 
 
2.- Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular da resistencia 
aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia suponen para o estado de saúde. 
 
3.- Deseñar e levar a cabo un plan  de traballo, duna capacidade física relacionada coa saúde, 
incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de 
adestramento. 
 
4.- Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos técnicos, 
tácticose regulamentarios adquiridos. 
 
5.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do centro. 
 
6.- Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na 
práctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos 
básicos de actuación. 
 
7.- Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do 
corpo a través dos diferentes medios de comunicación. 
 
8.- Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes e 
actividades físicas realizadas ó longo da etapa. 
 
9.- Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical. 
 
10.- Utilizar os tipos de respiración e as técnicas  e métodos de relaxación como meido para a 
reducción de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 
 
11.- Planificar unha saída ó medio natual e resolver cooperativamente problemas que se 
presenten nel a partir dos contidos traballados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- CONCRECIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRE. 
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN_______________________________________________ 
 
 
 1º ESO 
 
1º TRIMESTRE:  
Ten aproximadamente unhas 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA E AVALIACIÓN INICIAL. 4 
SESIÓNS. 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura e docente: que imos facer o longo do curso 
e como vai ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós alumnos de forma persoal (nome, aficions,...) 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia,tet resistencia aeróbica. 

AVALIACIÓN 
Estándares: 
EFB1.1.2 
EFB1.1.3 
EFB1.2.1 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE. ATLETISMO 

UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Desenvolver a súa condición física a través do traballo das 
capacidades básicas. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de velocidade, relevos e salto de 
lonxitude e a súa relación coas capacidades físicas básicas e o 
quecemento. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de velocidade e salto de lonxitude. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos a velocidade e os relevos. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o salgo de lonxitude. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB1.1.1 
EFB1.5.2 
EFB4.1.4 
 

Conceptual:  
Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE DIDÁCTICA 3: VOLEY. 

U.D. 3 ¿XOGAMOS? 

OBXECTIVOS 

 Executar habilidades motrices vinculadas ó vóley. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos de cooperación e 
oposiciónn 

 Coñecer e aplicar o regulamento e os aspectos técnicos e tácticos do 
deporte. 

 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos. 

 Regras básicas do voley. 

 Elementos técnicos: saque, dedos, antebrazos, bloqueo e remate. 

 Elementos tácticos: posición en ataque e defensa. 
 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do deporte e das habilidades do mesmo e partido de 
avaliacion inicial 
2.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións de saque. 
3.- Realización de xogos e actividades dirixidas o toque de dedos. 
4.- Realización de xogos e actividades dirixidas a antebrazos. 
5.- As fases do xogo nos deportes colectivos, tarefas para diferencialas e 
traballalas. 
6.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
7.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
8.- Cuestionario teórico. 
9.- Proba práctica. 

AVALIACIÓN 
ESTANDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.1 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica de voley. 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos diferente golpeos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes exercicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º TRIMESTRE: 
Ten aproximadamente unhas 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física e 
parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e os 
erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os exercicios 
da sesión 3. 

AVALIACIÓN  
ESTANDARES 
EFB3.2.3 
EFB1.1.2 
EFB1.3.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura e 
cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o mapa 
muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

U.D. 5 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic e 
danza tradicional 
3.- Practicaremos baile en parella e danza tradicional 
4.- Exponemos o noso traballo, faremos entre todos a valoración da 
exposición, se se entendeu, como foi a utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 6 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: DEPORTES INDIVIDUAIS: XIMNASIA   
 

U.D. 7 XIMNASIA 

OBXECTIVOS 
 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos de elementos básicos da 
ximnasia. 

CONTIDOS 
 Práctica de actividades e xogos para a prendizaxe dos deportes de 

atletismo e ximnasia. 

 Regramento e aspectos técnicos básicos da ximnasia. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento á ximnasia mediante unha exposición oral ou visual. Práctica 
de equilibrios e xiros 
2.- Traballo de xiros e saltos e a súa combinación. 
3.- Engadimos ó anterior os equilibrios. 
4.- Facemos unha montaxe cos elementos coñecidos ó gusto de cada un. 
5.- Mini.olimpiada. 
6.- Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final sobre o deporte, regramento visto, 
elementos técnicos vistos e axudas na ximnasia. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba na mini-olimpiada. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: BALONMAN 
 

U.D. 8 BALONMAN 

OBXECTIVOS  Recoller o traballado na unidade didáctica 3 e trasladalo a un novo 
deporte de equipo. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no novo deporte. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos comúns dos deportes 
colectivos. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 

 Coñecer e practicar o balonmán como deporte colectivo 

CONTIDOS  Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos e en concreto no balonmán. 

 Regras básicas do balonmán. 

 Elementos técnicos e tácticos. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición física. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, introducimos 
balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns dos 
deportes colectivos. 
3.- Práctica da adaptación, manexo e pase. 
4.- O lanzamento 
5.- Iniciación ó xogo do balonmán. Regramento e presentación. 
6.-  Fases de ataque e defensa. Xogo real. 
7.- Xogo real. 
8, 9.- Torneo. 
10.- Cuestionario e exame práctico. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.3 
EFB4.2.2 
EFB4.2.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica do balonmán 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos elementos técnicos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 9 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para primeiro 
da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo ou 
quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 1º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 10 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 1º da Eso. É posible que debamos recuperar 
tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa nota 
repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO: 
 
 
1º TRIMESTRE: Ten unhas 24 sesións para cada un dos dous grupos. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL. 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E ATLETISMO 
 



UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de resistencia, e lanzamentos. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de medio fondo e fondo e lanzamentos (peso e disco). 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos o medio fondo e fondo. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o lanzamento de peso 
e disco. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

Conceptual:  
-Traballo do quecemento. 
-Cuestionario. 
-Traballo atletismo. 
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: DEPORTES DE OPOSICIÓN: BADMINTON, TENIS,... 



 

U.D. 3 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE: 



 
Ten aproximadamente 22 sesións para cada grupo. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física 
e parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e 
os erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os 
exercicios da sesión 3. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura 
e cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o 
mapa muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: XOGOS TRADICIONAIS 

U.D. 5 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: C.F. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 

U.D. 6 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Recoñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición 
física, unha boa alimentación e a mellora das condicións de 
saúde. 

 Relación entre a hidratación e a práctica da actividade física. 

CONTIDOS 
 Alimentación correcta e a súa relación coa condición física. 

 Hidratación adecuada e deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Exposición oral dos elementos básicos da alimentación e da 
hidratación e a súa relación coa saúde e co deporte. 
2.- Realizamos un traballo persoal de recollida de datos e de 
programación duna dieta equilibrada. 
3.- Recollemos e valoramos os traballos. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Recollida de información teórica a través dun cuestionario 
e traballo. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros e normas e concienciación da 
importancia destes temas. 

 
UNIDADE 7: EXPRESIÓN CORPORAL 
 

U.D. 7 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic 
e danza tradicional 
3.- Practicaremos baile e coreografía4.- Exponemos o noso traballo, 
faremos entre todos a valoración da exposición, se se entendeu, como foi a 
utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 

U.D. 8 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do 
sendeirismo nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.- Materiais: acercámonos a cabuiería e a tenda de campaña. 
3.- Facemos un percorrido polo centro seguindo os sinais. 
4.- 5.- 6.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 
5- realizar un cuadro de nós 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: DEPORTE COLECTIVO: O BALONCESTO 



 

U.D. 9 O BALONCESTO 

OBXECTIVOS 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no baloncesto. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e o deporte do 
baloncesto 

 Coñecer as regras e os aspectos culturais do baloncesto. 

 Practicar o baloncesto acercándonos o mais posible ó xogo real. 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos 
deportes colectivos e en concreto no baloncesto. 

 Regras básicas do baloncesto baloncesto. 

 Elementos técnicos e tácticos do baloncesto. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición 
física. 

 Medición da intensidade do esforzo. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, 
introducimos balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns 
dos deportes colectivos. Dandolle especial importancia á cooperación. 
3.- Regras do baloncesto. 
4.- Manexo do balón e pase. Xogo adaptado 
5.- O bote. Xogo adaptado. 
6.- Pase e tiro. Xogo adapatado. 
7.- Fases de ataque e defensa. Posicións Xogo real. 
8.- elementos e sistemas de ataque. Xogo real. 
9.- Sistemas de defensa. Xogo real. 
10.- Avaliación e torneo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento do baloncesto. 
-Elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
segundo da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 2º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 2º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

3º ESO: 
 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.1.1 
EFB3.2.2 
EFB1.2.3 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 



U.D. 2 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do esforzo. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

 Repasar o quecemento xeral e comenzar co específico. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa saúde e 
coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e  relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e pasivos no 
final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. Quecemento 
autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade e a comparamos coa medida inicial. 
Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.2 
EFB1.1.3 
EFB3.1.1 
EFB3.1.4 
EFB3.1.5 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o quecemento, a 
resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. Traballo de medición de 
frecuencia cardiaca. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: BALONMÁN 



 

U.D. 3 BALONMÁN 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do balonmán. 

 Coñecer os elementos técnicos do baloman. 

 Coñecer os elementos tácticos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas defensivos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do balonmán. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do balonmán. 

 Regramento de balonmán. 

 Elementos técnicos do balonmán. 

 Elementos tácticos do balonmán. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o manexo e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e o bote. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos a finta. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.4 
EFB1.2.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da sesión 
10 e das sesións anteriores. Proba práctica dos xestos técnicos e das 
posicións durante o xogo 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros ó nivel alcanzado por 
si mesmo e os demais. 

2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4: SALUD: ALIMENTACIÓN FUERZA Y POSTURA 
 

U.D. 4 SALUD 

OBXECTIVOS 

 Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha 
alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto 
calórico, dacordo coas racións de cada grupo de alimentos e das 
actividades diarias realizadas. 

 Relacionar alimentación e deporte. 

 Coñecer mapa muscular e a súa relación coa postura e a saúde. 

CONTIDOS 

 Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto 
calórico. 

 Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 

 O mapa muscular. 

 A postura correcta. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do tema e do traballo a realizar. 
Seguemento nas sesións doutras unidades didácticas. 
2.- Recollida e análise dos traballos. 
3.- Sesións de traballo de forza, flexibilidade e de relaxación. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB3.1.6 
EFB3.2.3 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario dos conceptos básicos. Traballo persoal sobre 
alimentación. 
PROCEDIMENTAL: Recollida de datos. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas, ós compañeiros, concienciación da 
importancia do tema. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL. BAILES DE SALÓN. 



 

U.D. 5 BAILES  

OBXECTIVOS 

 Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 

 Realizar bailes de salón por parellas, cambiando a parella. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

CONTIDOS 
 Ritmo. 

 Bailes de salón: vals, cha-cha-cha, rock e un suxerido por eles. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Pasos básicos . 
4.- Elaboración da coreografía . 
5- 6.- Elaboración da coreografía. 
7- Pasos básicos de valse enlaces. 
8- Exposición final. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
EFB2.1.4 
 

CONCEPTUAL: Contextualización do ritmo e as actividades rítmicas. 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros amosar desinhibición 
nas exposicións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: BADMINTON 
 

U.D. 6 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.2 
EFB4.1.2 
EFB1.2.1 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos golpeos 
traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 

UNIDADE 7: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 7 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de Galicia 

e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de diferentes 
xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas capacidades 
físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: PRMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 8 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
EFB1.4.3 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PATÍN E HOCKEI 



 

U.D. 9 PATÍN E HOKEI 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de patín que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do patinaxe e o 
hockei 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do hockei. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos dos deportes. 

 Elementos tácticos básicos do dseportes. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de patíns mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do equilibrio e o deslizamento través de xogos. 
3, 4.- Traballo dos xiros e saltos a través do patinaxe de rúa e o patinaxe 
artístico 
5.- Traballo do manexo e os toques co estick. 
6, 7.- Xogo. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
terceiro da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 3º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 3º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 
4º ESO 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 
 

U.D. 1 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a 
saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos 
métodos de adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do 
esforzo. 

 Principios do adestramento. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa 
saúde e coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos coontinuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos 
e  relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (fartlek) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (interval) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (circuito) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e 
pasivos no final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. 
Quecemento autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade. Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 
11.- Elaboro o meu entreno. Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o 
quecemento, a resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. 
Traballo de medición de frecuencia cardiaca. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

OBSERVACIONS 
 

 

 

 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: VOLEY 
 



U.D. 2 VOLEY 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do voley. 

 Coñecer os elementos técnicos do voley. 

 Coñecer os elementos tácticos do voley. 

 Coñecer os sistemas defensivos do voley. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do voley. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do voley. 

 Regramento de voley. 

 Elementos técnicos do voley. 

 Elementos tácticos do voley. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o saque. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase de dedos. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o de antebrazos. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeir@s, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 
 

UNIDADE 3: XOGOS POPULARES E CONDICIÓN FÍSICA 
 

U.D. 3 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 
 
 
 
2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 

mailto:compañeir@s


UNIDADE DIDÁCTICA 4: FORZA-RESISTENCIA 
 

U.D. 4 FORZA RESITENCIA 

OBXECTIVOS 

 Incrementar o nivel de forza resistencia participando na selección 
de actividades e exercicios en función dos métodos de 
adestramento. 

 Coñecer a forza os seus tipos e os seus métodos de 
adestramento. 

 Relacionar esta capacidade coa saúde e o rendemento. 

 Recoñecer, a partir da medición da frecuencia cardíaca, a 
intensidade do traballo. 

 Coidar a postura. 

 Practicar diferentes métodos de relaxación. 

CONTIDOS 

 Forza. Definición. Tipos. 

 Métodos de adestramento. 

 Relación da forza coa condición física. 

 Relación da forza coa saúde. 

 Métodos de relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Recoñecer a capacidade nun circuito onde se traballen todas. 
2.- Exercitamosa forza resitencia a través do xogo de oposición. Xogos de 
relaxación. 
3.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson 
4.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson. 
5.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Schultz. 
6.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. 
Plantexamos un entreno. 
7.- Planifico o meu entreno. 
8.- Planifico o meu entreno. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre a forza e a súa relación coa condición 
física e a saúde. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación e resultado das medicións. 
ACTITUDINAL: Respecto das normas e dos compañeiros, concienciación 
da importancia deste traballo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: RITMO. ACROSPORT 
 

U.D. 5 RITMO E ACROSPORT 

OBXECTIVOS  Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 



 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos ó acrosport e as súas modalidades. 

 Coñecer e resptar as normas de seguridade e axudas no 
acrosport. 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Ritmo. 

 Acrosport: as súas modalidades. 

 Normas de seguridade e axudas. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en parella. 
4.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en tríos. 
5.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en grupos. 
5.- Creamos unha coreografía en grupos. 
6.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
7.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
8.- Expoñemos as nosas coreografías. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recollen os conceptos do ritmo e o 
acrosport 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros, amosar 
desinhibición nas exposicións. 

 

 
 
UNIDADE 6: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 6 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o que son os primeiros auxilios e a súa importancia. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos á prevención no marco das actividades 
deportivas e na vida cotiá. 

 Coñecer e resptar as normas á hora de atender un accidentado 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Prevención nas actividades deportivas e na vida cotiá. 

 PAS. 

 Normas de seguridade e axudas. 

 Inmobilizacions, feridas e hemorraxias atragantamientos e RCP y 
DSA 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación da unidade e da información. 
2.- Practicamos inmobilizacións e transportes. 
3.- Practicamos actuacións ante feridas e atragantamentos. 
4.- Practicamos actuación ante un accidentado inconsciente, posición 
lateral de seguridad. 
5.- Practicamos RCP. 
6.-  Cuestionario. Xogo  Tic 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario. 
PROCEDIMENTAL: Participación, proba práctica. ACTITUDINAL: 
Respecto ás normas e os compañeiros, amosar desinhibición nas 
exposicións. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 7: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 



U.D. 7 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de orientación propias dese 
deporte nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Coñecer os deportes máis practicados na zona (tradicionais). 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

 Práctica dos deportes máis practicados na zona. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.-, 3.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: FÚTBOL SALA 

 

U.D. 8 FÚTBOL 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do fútbol. 

 Coñecer os elementos técnicos do fútbol. 

 Coñecer os elementos tácticos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas defensivos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do fútbol. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do fútbol. 

 Regramento de fútbol. 

 Elementos técnicos do fútbol. 

 Elementos tácticos do fútbol. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Conducción do balón. 
2.- Traballamos a conducción e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e os tiros. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o regate e os saques. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 4º 
da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 4º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 6 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 4º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 
 

 

9.-  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC. UNIDADES ABALAR. TRATAMENTO E 
FOMENTO DA LECTURA_______________________________________________________ 
 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
O tratamento do fomento da lectura realizarase de forma xeral nas diferentes unidades 
didácticas dandolle textos para realizar a parte conceptual da unidade. 
Máis concretamente: 
En 1º da eso a unidade de xogos tradicionais. 
En 2º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación. 
En 3º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación 
En 4º da eso na unidade de primeiros auxilios. 
Recomendaremos lecturas como a revista sport life na súa edición dixital. 
 
 
 
 
TRATAMENTO TIC E ABALAR 
Nos cursos de 1º e 2º,  temos unha ou dúas unidades por trimestre onde utilizamos os equipos 
cos seguintes obxectivos relacionados coas TIC: 

1. Coñecer o aula virtual e o uso que lle imos dar ó longo do curso. 
2. Traballar cun procesador de texto e de diapositivas para a entrega dos traballos. 
3. Uso do correo como método de entrega. 
4. Coñecer e utilizar as ferramentas do espacio abalar, concretamente:  

 
A concreción destes obxectivos están detallados na temporalización das unidades e nas 
propias unidades. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA 
Colaboraremos co departamento de orientacón nas medidas adoptadas. 
 

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDADE_________________________________________________ 
 



O traballo con outras áreas está supeditado á colaboración con outros docentes. Tal e como 
está detallado na programación as áreas de Ciencias Naturais e música son as que comparten 
contidos común e que podemos sincronizar no tempo co fin de facilitar a aprendizaxe do 
alumno. 
 

 

11.- MÍNIMOS  ESIXIBLES______________________________________________________ 
 
Os mínimos da asignatura serán os seguintes en cada curso, adaptando os obxectivos en 
función das dificultades propias do alumnado. 
 
 11.1 Obxectivos mínimos de 1º da Eso 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Recopilar xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento. 
3. Medir o seu nivel de condición física ó principio e o final de curso. 
4. Coñecer os componentes da condición física a través de xogos e exercicios. 
5. Coñeer e traballar as disciplinas de velocidade, salgo de lonxitude e carreiras de fondo 

do atletismo. 
6. Correr de forma inenterrumpida 20 minutos ao seu ritmo. 
7. Coñecer e executar o manexo, pase e lanzamento do balonmán. 
8. Coñecer e executar correctamente o saque, o pase de dedos e antebrazos do volei. 
9. Participar de forma desinhibida en xogos e actividades de imitación e expresión. 
10. Coñecer e realizar xogos tradicionais en Galicia. 

 
11.2 Obxectivos mínimos de 2º da Eso 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Elaborar un traballo que recolla a importancia e os exercicios do quecemento. 
3. Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 
4. Desenvolver a súas capacidades a partir do nivel inicial. 
5. Recoñecer a frecuencia cardíaca de traballo saludable. 
6. Correr durante 20 minutos a ritmo libre. 
7. Mellorar a execución dos aspectos técnicos do bádminton e baloncesto. 
8. Obter una disposición favorable e realizar una  actividade de expresión corporal. 
9. Coñecer e recopilar xogos tradicionais. 
 

 
11.3 Obxectivos de 3º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos na saúde. 
2. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
3. Recoñecer a partir da frecuencia caridaca a intensidade do esforzo. 
4. Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde una alimentación equiibrada. 
5. Realizar bailes en grupo e en parella ou coñecelos si non pode facer a práctica. 
6. Mellorar a execucuón dos aspectos técnicos do bádminton, baloncesto e hockei. 
7. Seguir as iniciación dos sinais de orientación propias dese deporte nun percorrido polo 

centro ou inmediacións 
8. Correr durante 20 minutos a ritmo aeróbico. 

 
11.4 Obxectivos de 4º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
4. Recoñecer a partir da frecuencia cardíaca a intensidade dos esforzo. 



5. Elaborar un plan de entreno dalgunha ou varias capacidades. 
6. Realizar una proba aeróbica e outra anaeróbica. 
7. Coñecer o regulamento dos deportes e xogos practicados. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de varias persoas respetando as axudas e normas de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

accidentes cotiás. 
11. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico. 
12. Participar nas actividades na natureza respetando as normas. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE_________________________________ 

 

O marco normativo ven marcado por: Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral  e o Decreto 320/1996, do 26 de 
xullo, de ordenación da educación de alumnos/as con NEE. 

Hai que ter en conta tamén que calquera alumno/a, ao longo do curso, pode ser 
susceptible de necesitar unhas Medidas de Atención a Diversidade. 

As posibilidades que temos de atención á diversidade, e que afectarían o traballo na 
área de E.F serían: A.C. Individualizada, Reforzo, Recuperacións e outros apoios, 
Agrupamentos específicos, Apoios a alumnos/as con NEE, Ensinanza titorada, grupos de 
aprendizaxe de lingua para alumnos/as procedentes do extranxeiro. 

  

 Considero o/a alumno/a con NEE como un alumno/a que vai requerir respostas 
diferentes por parte do centro, e polo tanto do profesor. Determinados alumnos/as van a 
necesitar máis axuda que o resto de compañeiros, e eu como profesor son o responsable 
de que cada alumno/a conquira os obxectivos propostos facilitándolles as tarefas 
adecuadas e os medios necesarios para elo. 

“Sempre que sexa posible, os/as alumno/as dun cento educativo con certa alteración 
relacionada coa saúde, deben de intervir nas clases de E.F. coa maior normalidade 
posible…..”. (Arráez, 1998)  

ALUMNOS/AS CON N. E. ESPECÍFICAS E DE APOIO EDUCATIVO     __      . 

o Alumnos/as con dificultades físicas: respiratorias, motoras, auditivas,... 

o Alumnos/as con dificultades psíquicas (problemas de aprendizaxe, minusvalías, lesións 
cerebrales, transtornos de conducta…): 

o Alumnos/as con dificultades sociais-culturais (problemas de adaptación, integración, 
entorno socio-cultural desfavorecido…) 

¿QUÉ FAREI ANTE ESTES CASOS?               _____                                       . 

o No caso de que o alumno poida desenrolar o currículo ordinario as medidas que tomaría 
afectarían a Elementos Non Prescriptivos do Currículo, isto é: adaptacións en 
metodoloxía, organización, material, temporalización, comunicación...... 

o Nos casos nos que se comproba que o alumno non é capaz de conseguir os obxectivos 
propostos, e polo tanto non é capaz de seguir o currículo ordinario recurrirei ás 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. Nestes casos determinarase a 



situación do alumno con respecto aos obxectivos de referencia. O importante é que logre 
alcanzar uns obxectivos acordes coas súas posibilidades, que sexan funcionais, 
significativos e que permitan compensar minusvalideces manifestas. 

Nas situacións de A.C.I., estas realizaranse á vista do Certificado médico oficial no que 
consten especificados con claridade as limitacións de acción que teña a persoa e o informe 
tanto do Departamento de E. F. como do Departamento de Orientación. Así se 
establecerán e seleccionarán os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán 
acordes ás capacidades que se pretenden valorar. A estes alumnos elaborareilles uns 
apuntes (contidos teóricos) adecuados as súas características. 

 

13.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA____________ 
 

Seguirei a lexislación correspondente: Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se 
regula a avaliación na ESO na CCAA Galega, e o Decreto 133/2007 do 5 de xullo, que 
establece os criterios de avaliación. 
 A avaliación será Normativa e Criterial, pero sobre todo empregarei esta última 
comparando os resultados do alumno/a con outros conseguidos por el mesmo nas mesmas 
probas ou con respecto a un criterio fixado de antemán, valorando o progreso do alumno/a e do 
seu esforzo. 

A avaliación do proceso será retroalimentadora, esto é que poderá ser reformada en 
función dos resultados que se van acadando. Distinguirei tres intres clave: 
o Avaliación inicial: O inicio do curso, permitiráme identificar o punto de partida dos/as 

alumnos/as, coa finalidade de adecuar o proceso á realidade do grupo. Terei en conta os 
coñecementos previos do/a alumno/a (Anexo III), así como o seu nivel de C.F. e 
habilidade deportiva, para adaptar as novas actividades de forma progresiva.  

o Avaliación continua ou formativa: Realizarase un seguimento diario da evolución das 
diferentes capacidades do alumno/a. Desenvolvemento individual e información do seu 
proceso de mellora e evolución. 

o Avaliación sumativa: a través da cal os/as alumnos/as terán información relativa ao grado 
de consecución dos obxectivos establecidos. 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE XULLO_______________________________________________ 

Teranse en conta os mesmos criterios de avaliación que para a convocatoria ordinaria. 
A proba será teórico-práctica (a parte práctica será dada a coñecer aos alumnos en caso de 
non superar a materia na convocatoria ordinaria ) en caso de que os alumnos fallasen en 
aspectos actitudinais, estes alumnos/as a maiores entregarán un traballo de educación en 
valores (a escoller de entre varias opciós). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN___________________________________________ 
 



Empregarei diferentes instrumentos e coa súa aplicación tratarei de acadar unha 
avaliación subxectiva (instrumentos de observación e rexistro) e unha avaliación obxectiva 
(probas, test,...) e sempre referente ao alumno/a. Así mesmo en determindas momentos 
utilizarei a Autoavaliación  

 
AVALIACIÓN DO ALUMNO/A____________________________________________________ 
o Probas teóricas: tipo test, preguntas cortas:Traballos de aplicación teórico-prácticos; 

Probas orais; Elaboración de traballos na libreta de clase. 
o Avaliación de procedementos:  Planillas de observación , Listas de control (Anexo VI), 

escalas de estimación,.... de cara a observar a realización das tarefas esixidas. Probas de 
tipo práctico. Creación de contidos na libreta de clase.      

o Avaliación de actitudes: Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; Autoavaliación de 
actitudes do alumno/a,... 

  
AVAL. DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE__________________ 
o Cuestionario de avaliación do profesor a cumprimentar polos alumnos/as. 
o Autoavaliación con reflexión por parte do profesor en canto ao grado de consecución dos 

obxectivos propostos na programación. 
o Valoración do impacto da EF sobre os alumno/as,... 
 
 
15.- SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN_____________________________________________ 
 

Estableceráse tendo en conta os criterios de avaliación establecidos, e según os 
seguintes porcentaxes establecidos para cada tipo de contido: 

o CONTIDOS CONCEPTUAIS (30%):“SABER”. Pretenderei que o/a alumno/a coñeza os 
elementos máis básicos que sustentan os Cont. procedimentais.  

o CONTIDOS PROCEDIMENTAIS (40%):“SABER FACER”, dado o caracter eminentemente 
práctico da área supon un dos contidos a destacar, é a base para estructuraranse os 
demais.Efectuaranse probas prácticas evaluables o final de cada contido. 

o CONTIDOS ACTITUDINAIS (30%): “SABER ESTAR”: A cooperación, a implicación nas 
actividades e o respeto serán aspectos importantes a valorar durante as sesións. Os 
alumnos parten con 10 puntos,no caso de que lles faga algunha anotación negativa na 
planilla de observación actitudinal, estes  puntos irán mermando, cada anotación  
suporálles un 0.25/0,5/ou 1 menos dependendo da falta. O alumno poderá ter anotacións 
positivas: O alumno participa activamente, colabora,crea boa dinámica de grupo,ten unha 
actitude positiva cara o deporte, etc . Os alumnos/as que repetidamente non teñan a 
vestimenta adecuada e non teñan xustificación: serán valorados negativamente( 
descontarse 0.25 no primer aviso, 0,5 no segundo,e 1 no terceiro. A partir de aquí 1 punto 
por día ). 

o CADA APARTADO DOS ANTERIORES VALÓRASE SOBRE 10 E DESPOIS FAISE A 
MEDIA PROPORCIONAL AO CONTIDO. No caso en que nalgún tema non se valore algún 
dos contidos farase a media aritmética entre os dous restantes.Por exemplo no caso de 
facer una coreografía e non valorar os contidos conceptuais, faría a media entre actitude e 
exame práctico. 

o Os alumnos terán que obter un mínimo de 30% en cada apartado para facer media . 
Excepcionalmente poderase baixar esta porcentaxe a alumnos con dificultade grande nos 
contidos procedimentais e/ou conceptuais. 

 

o Entrega de caderno de clase :teñen que anotar a parte principal da clase,  e os traballos e 
anotacións teóricas. No caso de non facer  proba teórica este caderno incluirá os contidos 
conceptuais.Este caderno incluirá os traballos que se encomenden e fará media coa proba 
teórica se se faga. Valórase  os contidos e a presencia. Se o alumno/a non o entrega 
estará suspenso/a. 



OS/AS ALUMNOS/AS PODERÁN SUBIR A NOTA.- Penso que é importante a participación e 
a implicación do alumnado non só nesta área, se non tamén nas actividades do centro, por eso 
valorarei de xeito positivo (0.25 máis – máximo 1 punto por apartado): 

- Participación nas Competicións Internas (como xogador/a, árbitro, organizador/a,...)(0.25 
por cada competición/ o longo do curso haberá diferentes competicións). 

- Resumo de Libros e Artigos periodísticos relacionados coa actividade física e o deporte 
,contribuindo deste xeito á competencia lectora. 

 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS LESIONADOS/AS: Os/as alumnos/as que por prescripción 
médica, non poidan seguir o currículo a nivel procedimental, atenderán aos seguintes criterios 
de avaliación: 

 Copia da práctica no caderno de clase (igual que para os que por diferentes motivos non 
realicen a práctica – malestar, non traer roupa adecuada,..) que reflicte o desenvolvemento 
de todas as sesións durante o periodo de lesión. 

 Entregarán un traballo sobre un tema, en consoancia cos contidos impartidos nesa 
avaliación. 
Todo alumno/a con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que presentar unha 

serie de actividades, estas deberán entregarse correctamente realizadas e no prazo de tempo 
esixido. De non ser así, o alumno/a non poderá aprobar a materia de Educación Física na 
convocatoria de Xuño. 

 
 
 
16.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DE PENDENTES_____________________________ 
 

O alumnado suspenso poderá recuperar mediante a superación do examen 
correspondentes ás convocatorias pertinentes ou se no momento detas, ten unha valoración 
positiva no curso no que se atope, e neste caso o profesor poderá mandarlle algún traballo. En 
ambos casos poderá haber un examen de aptitud física que previamente será anunciado. 

 

 
 
 
17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES__________________________________________ 
 
- Rutas senderismo 
- Rutas ciclistas 
- Competicións deportivas nos recreos 
- Día do deporte 
- Saída de 2-3 días para a realización de actividades na natureza  3º E 4º ESO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

18. METODOLOXÍA____________________________________________________________ 

              Creo máis nas tendencias relacionadas cos pedagogos da escola nova (implicación do 
alumno  como elemento activo). Sempre que sexa posible empregarei estilos de ensino que 
atravesen a barreira cognitiva.  

  Empregarei os estilos de ensinanza de Mouska Mouston.: Mando Directo, Asig. de 
tarefas, Ensinanza recíproca, Autoavaliación, Grupos reducidos, Microensinanza, Grupos de 
nivel, Inclusión, Descubrimento guiado, Resolución de problemas,… 

 Gustaríame recalcar que para sesións moi técnicas ou que teñan certo grao de risco é 
conveniente un estilo directivo, en contraposición doutras nas que convén que o alumno 
experimente, como é o caso da Expresión corporal. De tódolos xeitos non son compartimentos 
estancos, nunha mesma sesión poden convivir varios estilos.  

 Sempre que sexa posible a estratexia será global (global pura, global con polarización 
da atención, global con modificación da situación real), esto supón a aprendizaxe  como 
resultado do establecemento de relacións entre o novo e o aprendido ou o vivido. Ainda que en 
ocasións recurrirei a estratexias analíticas (pura, secuencial e progresiva),. Tamén nalgunhas 
ocasións estratexias Mixtas, realizando combinacións das antes citadas. En función das 
distintas situacións de clase utilizarei unhas ou outras. 

           As correccións serán sempre positivas (feedbacks) e as sesións dinámicas e motivantes, 
intentado evitar perdas de tempo innecesarias 

 

19.- AVALIACIÓN DO PROFESOR E DO PROCESO. EXPOSICIÓN DA PROGRAMACIÓN 
PARA O ALUMNADO__________________________________________________________ 
 
Para poder avaliar este proceso en busca da calidade, a valide e a fiabilidade da mesma 
aparee o término metavaliación. O seu obxectivo é aseguar a calidade dos procesos 
evaluativos, evitar ou correxir prácticas incorrectas, sinalar o camiño para o perfeccionamento e 
promover unha maior compresión de ditos procesos. Por sete motivo para a avaliación da 
práctica docente, pasaránse uns cuestionarios ós alumnos ó final do curso para coñeer aqueles 
aspectos que funionan e que foron exitosos e cales dberían ser modificados. 
En canto á avalición do proceso de enxinanza aprendizaxe, o profesor e alumnos deberán 
encher obxectivamente uns cuestionarios para poder saber si cumpliron os obxectivos ou se a 
metodoloxía e as tarefas propostas en clase eran adecuadas. 
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CONTEXTO DO CENTRO 
 

O CPI Tino Grandío sitúase no núcleo urbano de Guntín, zona de economía 
basicamente agropecuaria e cunha poboación maiormente dispersa en aldeas 
e predios con casas illadas, o que inflúe necesariamente na idiosincrasia do 
CPI: lugar de encontro de non poucos nenos e rapaces que só ocasionalmente 
se relacionan fóra do centro, ben por cuestión de distancia e falta de 
transporte, ben por ter que colaborar co mantemento da explotación 
familiar. 

O aproveitamento do tempo na clase resulta decisivo para a formación 
académica, que debe compaxinarse coa socialización do alumnado nun 
equilibrio non sempre doado. 

O CPI imparte docencia das etapas de Educación Infantil, Educación 
Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria, o que facilita a transmisión de 
información das peculiaridades de aprendizaxe que presenta cada alumno ao 
longo da súa escolarización no centro. A práctica maioría do alumnado é 
galegofalante, o que non supón barreira algunha para a integración do 
alumnado doutras comunidades autónomas ou doutros países. 

O alumnado de extracción rural presenta un baixo nivel de conflitividade e 
indisciplina, sendo puntuais e excepcionais os casos graves de faltas de 
comportamento e de absentismo escolar. 

 
 

ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE EPVA 
 

O Departamento de Educación Plástica e Visual e Audiovisual no presente 
curso está formado por un único membro con cargo de xefa do mesmo, a 
profesora María González Gómez, que está cubrindo una interinidade con 
contrato ata o 15 de setembro do 2022. 

O Departamento de Educación Plástica, Visual e Audiovisual (adscrito ao 
Departamento de Música) asume a docencia da materia en 1º e 3º de ESO. 

Sesión de xefatura do departamento 

 
Segundo a normativa vixente, a xefa de departamento dedicará unha sesión 
semanal a abordar asuntos propios do seu cargo. Esta sesión figura a 5ª hora 
dos mércores no horario da profesora da materia e xefa do departamento. 

As horas de impartición da materia son: dúas sesións semanais en 1º e dúas 
sesións en 3º da ESO. 
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Alumnado e niveis para o curso 2021-2022 

 
O departamento imparte docencia ao alumnado distribuído nos seguintes 

grupos e niveis: 
1º ESO: 10 alumnos/as. 
3º ESO: 16 alumnos/as. 

 

 
Alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores: Non hai 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EPVA 
 

A actual programación didáctica baséase na LOMCE para os niveis de 1º e 
3º  de ESO. 

 

OBXECTIVOS DA ESO (LOMCE) 

 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos 

e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos; adestrarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 
mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 
e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 
de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver pacificamente os 
conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos 
e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito 
apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 
da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 
medio natural, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e de 
representación. 
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CONTRIBUCIÓN DA EPVA (LOMCE) AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores 

competenciais, no que aparecen os contidos reconfigurados dende un 
enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; hai que 
lembrar que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para tal fin, é 
necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a 
aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é 
imposible; debido a iso, cada unha destas divídese en indicadores de 
seguimento (entre dous e cinco por competencia), que permiten describila 
dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste 
do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa 
vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que 
describan o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de 
seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en 
infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en 
desempeños competenciais, redactados en terceira persoa do singular do 
presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia 
que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e 
obxectivable. Para o seu desenvolvemento, pártese dun marco de descritores 
competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e 
cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos 
transversais, tales como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, 
o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde 
todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensino- 
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

 

Por outra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, 
presentes en todas as áreas, axudarán a que os alumnos e alumnas aprendan 
a desenvolverse na sociedade e a colaborar na súa mellora. 

A diversidade dos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe 
diferentes, conducen a traballar dende as diferentes potencialidades de cada 
un deles, para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual incidirase no 
adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé 
nos descritores máis afíns á área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica así como o 
afondamento en aspectos espaciais da realidade e da súa representación 
gráfica. Tamén na área se adestran procedementos relacionados co método 
científico, como son: a observación, a experimentación, o descubrimento, a 
reflexión e a análise. 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 
• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no medio 

natural e as repercusións para a vida futura. 
• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

Comunicación lingüística 
Esta área contribúe á adquisición da competencia lingüística na medida en 

que favorece a comprensión e a expresión oral e escrita ao promover o 
coñecemento e a utilización do vocabulario específico referido á expresión 
artística e ao explorar diferentes canles de comunicación. 
Os descritores que priorizaremos serán: 
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 
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• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 
en calquera situación. 

 

Competencia dixital 
Dentro da área aparecen contidos que fan referencia ao ámbito audiovisual 

e multimedia, dándolle especial importancia ao uso de ferramentas 
tecnolóxicas, para a creación de producións audiovisuais. 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 
Conciencia e expresións culturais 

A área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe, 
especialmente, a adquirir a competencia artística e cultural. Xa que se pon a 
énfase en ampliar o coñecemento dos diferentes códigos artísticos e na 
utilización das técnicas e dos recursos que lles son propios. O alumnado 
aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da linguaxe 
visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas. Por 
outra parte, contribúese a esta competencia cando se experimenta e investiga 
con diversidade de técnicas plásticas e visuais e é capaz de expresarse a través 
da imaxe. 
Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descritores: 
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

 

• Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián. 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 
Esta área é unha boa ferramenta para potenciar a competencia social e 

cívica. Na medida en que as producións artísticas se poden presentar como 
traballo en equipo, sendo unha oportunidade para fomentar a cooperación, o 
respecto, a tolerancia, etc. Por outra parte o fomento da creatividade na aula, 
leva a valorar diversos enfoques e propostas. 
Para iso adestraremos os seguintes descritores: 
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 
• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e de ideas. 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Esta área colabora en boa medida na adquisición do sentido de iniciativa e 

do espírito emprendedor xa que en todo proceso de creación hai que 
converter unha idea nun produto e para iso hanse de desenvolver estratexias 
de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de 
resultados. Este proceso sitúa o alumnado ante un feito que o obriga a tomar 
decisións de xeito autónomo. Todo isto, xunto co espírito creativo, a 
experimentación, a investigación e a autocrítica fomentan a iniciativa e o 
espírito emprendedor. 
Os descritores que adestraremos son: 
• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 
• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
• Encontrar posibilidades no arredor que outros non aprecian. 
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Aprender a aprender 
Esta materia contribuirá á competencia para aprender a aprender na 

medida en que favoreza a reflexión sobre os procesos e a propia 
experimentación creativa, xa que esta implica a toma de conciencia das 
propias capacidades e recursos, así como a aceptación dos propios erros como 
instrumento de mellora. 

 

Os descritores que adestraremos son: 
• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 
 

CONCEPTOS CLAVE 
 

(Orde OCD 65/2015. BOE 29/1/2015) 
 

Desenvolvemento curricular 2º nivel de planificación curricular. Elabórao a CCP e apróbao   o Claustro. Inclúese no PEC. 

Programacións 
didácticas 

3º nivel de planificación. Realízanas os departamentos didácticos. 

Programación da aula 4º nivel de planificación. Realízaa o profesorado. 

Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. Debe 

responder a: 1) Que, cando e como ensinar? 2) Que, cando e como avaliar? 3) Como atender á diversidade. 

Criterios de avaliación Son os que deben servir de referencia para valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe Especifican os criterios de avaliación concretando o que o alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o rendemento ou o 

logro acadado. Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse mediante os indicadores de logro. 

Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisicións dos estándares e forman parte dos criterios de cualificación dos 

mesmos. O instrumento idóneo para identificar a gradación sería a rúbrica. O profesor debe definir os indicadores e poñelos en práctica 

 Grao de consecución dun  estándar Sinala o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superar a materia (Art. 13º, 3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao 

esixido, máis imprescindible é o estándar. 

 Estándares imprescindibles Son os estándares mínimos esixibles para superar  un área. O seu grao de consecución debe estar próximo ao 100%. Non se nomean en Galicia. 

Procedementos e instrumentos Fixados polo Proxecto Curricular do Ministerio de Educación en 1992. Habería que engadir rúbricas   ou escalas e os portfolios. 

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia. 

Portfolio Achega de produción do alumno. 

Outros aspectos  
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Gradación dos estándares Sirve para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfil de área Conxunto de estándares dunha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo.  (art. 5º, 6 Orde ECD 65/2015). 

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave. (Art. 5º, 7 Orde ECD 65/2 015). 

Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores. (Art. 7º, 3 Orde ECD 65/2015). 

Nivel de desempeño das 

competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación (…) que teñan en conta á atención á diversidade. 

(Art. 7º, 4 Orde ECD 65/2015). 

Tarefa É a acción ou conxunto de acción orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes 

dispoñibles para elaborar un produto relevante. A tarefa integra actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e 

criterios 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido 1. 1 / Contido 1 do bloque. 

Identificación de estándares Exemplo: XH B1.1.2 

XH: Abreviatura da área de Xeografía e Historia. 
B1. Bloque de contidos ao que pertence o estándar. 

1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 

2: Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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EPVA. 1º DE ESO 
 
 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

(a secuenciación dos contidos pode variar segundo as necesidades do alumnado ou se a profesora o considera conveniente) 
 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
 U.D. Bloque Contido Mes Sesións 
  B1 Bloque 1: Expresión plástica   

  B1.1 -Elementos configurativos da  imaxe: punto, liña e plano. 
-Aprecio do uso que os artistas fan do punto, a liña e o plano para aplicalo ás propias 

composicións 

-O punto como o elemento máis sinxelo na comunicación visual. 

-Posibilidades gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, ao seu grosor 
ou á súa velocidade. 

- Calidades do plano como elemento compositivo e como construtor de volume 

  

  B1.2   

1ª 1 B1.3 Outubro 7 

  B1.4   

  
B1.5 

  

  B1.6 -Elementos de expresión plástica: liña textura e cor. Out./  

1ª 2 B1.7 -Composición: elementos. Nov. 4 
  B1.8 -O ritmo na composición.   

  B1.9 -A cor  coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva Nov. 6 

1ª 3 B1.10 -Círculo cromático. Cores complementarias   

  B1.11 -Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das texturas. Dec.  

1ª 4 B1.12 -Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas secas, húmidas e mixtas.  4 

  B2 Bloque 2: Comunicación audiovisual   

  B2.1 -Imaxe e comunicación visual. Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe figurativa e 

imaxe abstracta. 

-Comunicación visual. Símbolos e iconas. 
-Comunicación visual: características e lementos que interveñen nela 

-Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. 

  

1ª/2ª 5 B2.2 Dec./ 9 
  B2.4 Xan.  

  B2.5   

2ª 5 B2.3 -O cómic: medio de expresión. Linguaxe do cómic. Feb. 7 

  B3 Bloque 3: Debuxo ténico   

  B3.1 -Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e direccións. Posicións relativas 

entre rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. 

-Manexo da escuadra e cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares e 
rectas a 45º 

  

2ª 6  Marzo. 6 

  B3.2   
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  B3.3 -Circunferencia e círculo. A circunferencia como lugar xeométrico básico no plano. 
-Manexo do compás. Dividir a circunferencia en dous, catro, seis u oito partes iguais 

usando o compás. Realizar motivos decorativos co manexo do compás. 

  

2ª 6 B3.4 

  B3.5 -Ángulos. Clasificación de ángulos e posición relativos. 
-Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. 

-Realizar operación con ángulos. Medidas angulares. Transporte de medidas 

angulares. 
-Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar xeométrico básico no plano. 

  

  B3.6   

2ª 7 B3.7 Marzo/ 6 
   Abril  

  B3.8   

  B3.9 -Concepto de medida. Operacións con segmentos coa axuda da regra ou utilizando o 

compás. 

-Mediatriz dun segmento. A mediatriz como lugar xeométrico básico no plano. 

-Teorema de Thales. Aplicacións do teorema de Thales para dividir un segmento en 

partes iguais e para escala dun polígono. 

-Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

  

2ª/3ª 8 B3.10 Abril. 6 

  B3.11   

  
B3.12 

  

  B3.13 -Triángulos. Clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus ángulos. 

Propiedade fundamental dos triángulos. 

-Construción de triángulos. 
-Liñas e puntos notables dos triángulos. 

-Triángulo rectángulo: características e construción dun. 

-Cuadriláteros: clasificación e propiedades. 
-Construción de cuadriláteros. 

-Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 
-Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

  

  
B3.14 

  

  B3.15 Maio/ 12 

3ª 9 B3.16 Xuño  

  B3.17   

  B3.18   

  B3.19   

  B3.20   

 

 
Contidos mínimos 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 
 
 

 
1 

B1.1 
B1.2 

 
B1.1 

 
CCEC 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico 
plásticas propias e alleas. 

 
10% 

 
10% 

     
 

  
 

     

 
 
 

B1.2 
B1.3 
B1.4 

 
 
 

 
B1.2 

 
CAA 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico- 
plásticas. 

 
10% 

 
10% 

     
 

   
 

    

CSIEE 
EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto 
de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 10% 10% 

     
 

   
 

    

 

CCEC 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e 
as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) 
e a presión exercida na aplicación, en composicións a man alzada, 
estruturadas xeométricamente ou máis libres e espontáneas. 

 

70% 

 

60% 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
B1.6 

 
B1.3 

 
CCL 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando 
diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, 
texturas, cores, etc.). 

 
50% 

 
50% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 
 
 
 

B1.7 
B1.8 

 
 
 
 
 
 

B1.4 

 

CCL 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e 
obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción 
e ritmo. 

 

10% 

 

10% 

    
 

 

 
 

 

     

 
CSIEE 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas por escrito. 

 
10% 

 
10% 

     
 

 
 

      

 
CCEC 
CSIEE 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes 
procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

 
50% 

 
20% 

     
 

     
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e agrupados do natural 
ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu ámbito. 

 
10% 

 
10% 

     
 

   
 

    

3 
B1.9 
B1.10 B1.5 CSC 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 
estudando asíntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 50% 100% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
B.1.11 

 
B.1.6 

 
CCEC 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante 
as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou 
figurativas. 

 
50% 

 
30% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.7 

CCEC 
EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 

40% 
 

10% 
     

 
     

 
  

 
CCEC 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro 
en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

 
30% 

 
5% 

     
 

     
 

  

 
 

CCEC 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 
 

50% 

 
 

25% 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

     
 

 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 
25% 

 
15% 

     
 

     
 

  

 

CCEC 
EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

 

10% 
 

5% 

 
 

   
 

      
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

 
10% 

 
5% 

    
 

 
 

     
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para 
a elaboración das actividades. 

 
10% 

 
5% 

     
 

 
 

      

Bloque 2. COMNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
 

 
1ª/2ª 

 
 
 
 

 
5 

 
 

B2.1 

 
 

B2.1 

CCL EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas.  

 
50% 

 

 
40% 

     
 

   
 

 

    

CCL EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 
    

 

 
 

CD 
EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

 
B2.2 

 
B2.2 

CCL EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  
50% 

 
40% 

     
 

 
 

   
 

   

CD EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 

 
2ª 

 
 
 

 
5 

B2.3 B2.3 CCL 
EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas 
e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 50% 100% 

 

 
   

 
 

 
 

 
    

 
  

B2.4 B2.4 CCEC 
EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual. 30% 10% 

     
 

     
 

  

 

 
B2.5 

 

 
B2.5 

CSC 
EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación audiovisual. 

 

 
30% 

 

 
10% 

     
 

 

     
 

 

  

 

CD 
EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

 
6 

B3.1 B3.1 CAA 
EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 50% 30% 

     

 
 

 
      

 
B3.2 

 
B3.2 

 
CMCCT 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares 
a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 
e cartabón con suficiente precisión. 

 
70% 

 
50% 

    
 

      
 

  

B3.3 B3.3 CD 
EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 30% 10% 

    
 

      
 

  

 
B3.4 

 
B3.4 

 
CMCCT 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando 
o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o triángulo 
equilátero que se posibilita. 

 
10% 

 
10% 

     
 

    
 

   

 
 

 
7 

B3.5 
B3.6 

B3.5 CSIEE 
EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra 
e no cartabón. 90% 25% 

     
 

     
 

  

B3.7 B3.6 CMCCT 
EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás. 

 

20% 
 

15% 
 
 

 

   
 

 

      
 

 

  

B3.8 B1.1 CCEC 
EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra 
e compás. 

 

70% 
 

60% 

 
 

 
8 

B3.9 B3.7 CMCCT 
EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo 
coa regra ou utilizando o compás. 20% 15% 

 

 
 

   

 
 

      

 
 

  

B3.10 B3.9 CMCCT 
EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás 
e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 70% 40% 

B3.11 B3.10 CCEC 
EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o 
teorema de Thales. 

 
60% 

 
30% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

SIGLAS DAS COMPETENCIAS SIGLAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

CC: Competencias clave. 
CCL Competencia de comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas de ciencia e tecnoloxía. 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Competencia de aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CL: Comprensión lectora. 
EOE: Expresión oral e escrita. 
CA: Comunicación audiovisual. 
TIC: Tecnoloxías da información e comunicación. 
EMO: Emprendemento. 
EC: Educación cívica. 
PV: Prevención da violencia. 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

cont idos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
 

 
8 

B3.11 B3.10 CSIEE EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. 10% 5%     
 

    
 

    

 
B3.12 

 
B3.11 

 
CMCCT 

EPVAB3.11 .1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 
15% 

 
10% 

     
 

       

  
CCEC EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus 

lados e os seus ángulos. 
50% 5% 

    

 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
B3.14 

 
B3.13 

 
CAA 

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

 

50% 
 

40% 
 

 

    
 

     
 

  

 
B3.15 

 
B3.14 

 
CSIEE 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro 
de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

 
25% 

 
5% 

 
 

   
 

      
 

  

 

B3.16 
 

B3.15 CMCCT 
EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 

 

50% 
 

5% 
 

 

   
 

      
 

  

B3.17 B3.16 CCEC EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 25% 5%    
 

   
 

   
 

   

 

B3.18 
 

B3.17 CAA 
EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 50% 40% 

     
 

     
 

  

B3.19 B3.18 CCEC 
EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou ir regular. 

10% 10% 
 

 
    

 
  

 
     

 

B3.20 
 

B3.19 

 

CMCCT 
EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

 

90% 
 

90% 
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EPVA. 3º DE ESO 
 
 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

(a secuenciación dos contidos pode variar segundo as necesidades do alumnado ou se a profesora o considera conveniente) 
 

 
Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

 /U.D. Bloque Contido Mes Sesións 
  B1 Bloque 1: Expresión plástica   

  B1.1 -Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas e deseño   

  B1.2 -O proceso creativo desde a idea inicial ata a execución definitiva. aplicalo ás propias   

   composicións   

1ª 1 B1.3 -A imaxe como representación da realidade. Iconicidade na imaxe gráfica. Niveis de Out 6 
   iconicidade.   

  B1.4 -O bosquexo ou apuntamento como estudo previo ao resultado final.   

  B1.5 -Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. Out./  

1ª 2 B1.6 -Temperatura da cor. Nov. 7 
  B1.7 -Simbolismo da cor.   

1ª 3 B1.8 -Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas Nov. 4 

  B2 Bloque 2: Comunicación audiovisual   

  B2.1 -Percepción visual. Proceso perceptivo.   

  B2.2 -Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor.   

  B3.3 -Ilusións ópticas.   

2ª 4 B2.4 -Leis ou principios da Geatalt. Dec./ 8 
  B2.6 -Linguaxe visual. Signo visual. Significante e significado. Xan.  

  B2.7 -Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe.   

  B2.8 -Denotación e connotación.   

  B2.5 -Imaxe en movemento: posibilidades expresivas.   

  B2.9 -Fotografía. A fotografía como medio de comunicación. Xan./  

2º 5 B2.10 -Linguaxes visual e audiovisual: función e códigos. Feb. 8 
  B2.11 -Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais.   

  B2.12 -Publicidade: principais recursos visuais empregados nela.   

  B2.13 -Cine. O cine como medio de comunicación.   

  B2.14 -Linguaxe multimedia como ferramenta de traballo.   
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  B3 Bloque 3: Debuxo técnico   

2ª 6 B3.1 -Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. Febreiro 2 

2ª 7 B3.2 -Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. Marzo 3 
  B3.3 -Construción de polígonos regulares dado o lado.   

  B3.4 -Tanxencias e enlaces. Propiedades e consideracións xeométricas das tanxencias.   

  B3.5 -Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: óvalos e ovoides.   

3ª 8 B3.6 -Propiedades e características das tanxencias en óvalos e ovoides. Mar./ 9 
  B3.7 -Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propiedades e características. Abril  

  B3.8 -Redes modulares: cadrada e triangular. 

-Concepto de simetría, xiro e traslación aplicado ás  composicións modulares. 

-Representación obxectiva de sólidos. Introdución aos sistemas de medida e sistemas 

perspectivos. Vistas diédricas dun sólido. 

-Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira aplicada a 

volumes sinxelos. 

-Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. 

  

  B3.9   

  B3.10   

   Maio/  

3ª 9 B3.11 Xuño 11 

  
B3.12 

  

 

 

Contidos mínimos 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 

Tr. ind. 

 

Tr. gpo. Cad.  Rub.  Obs. 

 

CL  EOE CA TIC EMP EC  PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
            

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª 

 
 
 

 
1 

 

 
B1.1 

 

 
B1.1 

 
CAA 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas porescrito, axustándose aos obxectivos 
finais. 

 
 

50% 

 
 

33,3% 

     

 
 

     

 
 

  

 
CSIEE 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración 
de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas múltiples 
aplicacións. 

B1.2 B1.2 CSIEE 
EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva. 10% 33,3% 

     
 

  
 

     

B1.3 
B1.4 

 
B1.3 

 
CCEC 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 
10% 

 
33,3% 

     
 

   
 

    

 
 
 

2 

 
 
 

B1.5 
B1.6 
B1.7 

 
 
 

B1.4 

 
CIEE 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando 
as TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas. 

 
60% 

 
45% 

     
 

     
 

  

CSC 
EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas. 

60% 45% 
 

 
   

 
      

 
  

 

CSIEE 
EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas condiferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor. 

20% 10% 
 

 
   

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
B1.8 

 
 
 
 
 
 

 
B1.5 

 

CCL 
EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 50% 15% 

     
 

   
 

    

 
CCEC 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro 
en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

 
40% 

 
15% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 

CCEC 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 
 

70% 

 
 

50% 

 
 

 

   
 

 

      
 

 

  

 
CAA 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 
40% 

 
2,5% 

     
 

     
 

  

CSIEE EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 30% 2,5% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
1ª 

 

 
3 

 

 
B1.8 

 

 
B1.5 

 

CSC 
EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

 

50% 
 

5% 
     

 

      
 

 

 
CSC 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario para 
a elaboración das actividades. 

 
90% 

 
10% 

     
 

      
 

 

Bloque 2. COMNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
 
 
 
 

1ª/2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

B2.1 
B2.2 

B2.1 CAA 
EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos. 

10% 20% 
     

 
   

 
    

 

B2.3 
B2.4 

 

B2.2 

CSC EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis 
da Gestalt. 

20% 
 
 

20% 

     
 

      
 

 

CCEC EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 

20% 
 

 
         

 
  

B2.5 B2.3 CD EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos. 

30% 25% 
 

 
       

 
    

B2.6 B2.4 CCL EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. 10% 5%     
 

  
 

      

 

 
B2.7 
B2.8 

 
 

B2.5 

CCL 
EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus elementos. 10% 10% 

     
 

 
 
      

 
CCEC 

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de significación, narrativos e as 
ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando 
o seu significado. 

 
10% 

 
20% 

     
 

  
 

     

 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

5 

 
 

B2.9 

 
 

B2.6 

CCL EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista 
nunha fotografía. 

50% 15% 
     

 
   

 
    

 

CD 
EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas. 

 
50% 

 
40% 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   

 
B2.10 

 
B2.7 

 
CCL 

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 

 

40% 

 

20% 

  
 

  
 

      
 

  

B2.11 B2.8 CSC 
EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 15% 5% 
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 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 

 
2ª 

 
 

 
5 

B2.12 B2.9 CCL 
EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas. 20% 10% 

 

 
   

 
      

 
  

 

B2.13 

 

B2.10 

 

CCEC 
EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa cinematográfica 
en relación coa mensaxe. 

 

5% 

 

5% 

    
 

  
 

 
 

     

B2.14 B2.11 CD 
EPVAB2.11 .1. Elabora documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. 5% 5% 

     
 

    
 

   

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 

 
2ª/3ª 

 
6 

 
B3.1 

 
B3.1 

 
CCL 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 
100% 

 
100% 

 
 

      
 

     

 
 

7 

 

B3.2 
 

B3.2 CAA 
EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou ir regular. 100% 30% 

 
 

        
 

   

 

B3.3 
 

B3.3 CMCCT 
EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

100% 70% 
 

 
   

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
 
 
 

 
8 

 
 

B3.4 

 
 

B3.4 

CMCCT 
EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 

 
100% 

 

 
40% 

 
 

   
 

 

     
 

   

CAA 
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 
 

     
 

  

B3.5 B3.5 CMCCT EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo 
o diámetro maior. 

100% 40% 
 

 
   

 
     

 
   

B3.6 B3.6 CSIEE EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo 
os diámetros coñecidos. 50% 10% 

 
 

        
 

   

B3.7 B3.7 CMCCT EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 50% 10% 

 
 

   
 

     
 

   

 
 

 
9 

B3.8 
B3.9 

 

B3.7 CD 
EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 10% 5% 

 
 

        
 

   

 
B3.10 

 
B3.9 

 
CMCCT 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes 
frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus vértices e 
as súas arestas. 

 
100% 

 
60% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 

Tr. ind. 

 

Tr. gpo. Cad.  Rub.  Obs. 

 

CL  EOE CA TIC EMP EC    PV 

 
 
 
 
 

 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

SIGLAS DAS COMPETENCIAS SIGLAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

CC: Competencias clave. 
CCL Competencia de comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas de ciencia e tecnoloxía. 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Competencia de aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CL: Comprensión lectora. 
EOE: Expresión oral e escrita. 
CA: Comunicación audiovisual. 
TIC: Tecnoloxías da información e comunicación. 
EMO: Emprendemento. 
EC: Educación cívica. 
PV: Prevención da violencia. 

 
 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

cont idos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
            

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
B3.11 

 
B3.10 

 
CMCCT 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de redución 
sinxelos. 

 
10% 

 
10% 

 
 

   
 

     
 

   

 
B3.12 

 
B3.10 

 
CCEC 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o trazado 
de paralelas. 

 
50% 

 
25% 
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CRITERIOS E ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
 

Optamos por unha metodoloxía activa orientada a un aprendizaxe dos 
dous propósitos fundamentais da Educación Plástica e Visual: saber ver e 
saber facer. Unha concepción construtivista de dito aprendizaxe implica a 
demostración da teoría na práctica sen desvincular unha doutra, 
capacitando ao alumno para apreciar que non é posible expresarse cunha 
linguaxe gráfica ou plástica sen coñecer as normas que a rexen e para 
extraer das súas propias realizacións teorías que, a modo de solucións, 
sexan útiles para futuros desenvolvementos das súas capacidades 
creativas. Só desta maneira é posible que a aprendizaxe sexa significativa. 

A metodoloxía activa pretende motivar ao alumno para expresarse de 
modo creativo, para resolver problemas no plano e no espazo de maneira 
eficaz e orixinal, para interpretar o mundo das imaxes como un mundo 
propio no que pode participar cos seus coñecementos previos, os que vai 
adquirindo mailos que pode desenvolver por se mesmo. Se esta metodoloxía 
esixe a disposición favorable do profesor, tamén é esixible que o alumno 
colabore cunha actitude aberta e receptiva, que amose interese e esforzo no 
desenvolvemento das actividades teóricas e prácticas. 

Despois da explicación teórica por parte do profesor, este expoñerá o 
traballo a realizar. 

Empregarase unha metodoloxía diferente para cada bloque, distinguindo 
o bloque de Debuxo Técnico, sempre láminas con exercicios prácticos, do de 
Expresión Plástica, Visual e Audiovisual, onde se combinarán láminas e 
traballos feitos co ordenador. 

En ámbolos casos, o alumno realizará o traballo proposto polo profesor 
dentro do tempo estipulado de antemán e sen sacar o seu traballo da aula. 

Unha vez acabado, entregarano inmediatamente o seu profesor para a súa 
posterior corrección. Como estratexias metodolóxicas empregaranse as 
seguintes 
- Regular o tempo de traballo 
- Motivación 
- Posta en común de determinados temas a través do debate e a discusión 
- Análise do resultado dos traballos. 
- Valorando das distintas respostas ante o mesmo prantexamento. 
- Evitar actitudes de rexeitamento. 
- Valorar a orixinalidade. 
- Valorar a pulcritude. 
- Valorar a precisión. 
Unha aprendizaxe é máis significativa cantos máis vínculos substantivos e 

non arbitrarios consiga establecer entre os coñecementos previos e os 
posteriores, cando os contidos se presenten como necesarios para resolver 
problemas prácticos que se atopan na vida cotiá, máis alá da aula na que se 
desenvolven. Neste sentido, a Educación Plástica e Visual é unha materia que 
non pode conformarse coa beleza do inútil, senón que debe aplicarse a 
outras áreas de coñecemento e, por riba de todo, a outros contextos que 
non sexan os meramente educativos. Non pretendemos formar só 
espectadores máis ou menos críticos, senón tamén actores que saiban 
expresar gráfica e plasticamente as súas ideas a uns niveis razoables para as 
súas idades. Para acadar unha aprendizaxe significativa é necesaria, 
ademais, unha actitude favorable por parte do alumnado que favoreza un 
reprantexamento dos seus coñecementos e da súa estrutura cognitiva. 
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MATERIAIS CURRICULARES, ESPAZOS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os materiais curriculares do Departamento constan principalmente de 
bibliografía: libros de texto correspondentes a cada nivel que imparte, 
monografías sobre artistas, estilos, técnicas e materiais gráficos e plásticos 
así como de didáctica do debuxo. 

 
Os espazos dispoñibles para o desempeño da materia son as aulas propias 

de cada curso xa que neste curso 2021-2022, a aula de plástica será 
empregada      para outros usos. 

O Departamento pode dispor dos recursos didácticos comúns para o 
Centro: a Biblioteca, os ordenadores portátiles do armario TIC, os 
ordenadores da aula de informática, proxectores, etc. cando os seus 
propósitos didácticos o requiran, previa reserva de uso.  

Tamén haberá no departamento diferentes materiais como ceras, 
témperas, pinceis, láminas, adhesivos, tesoiras... a disposición do alumnado 
que o precise. 

Materiais individuais do/da alumno/a 
 

Cada alumno/a deberá asistir a clase cos seguintes materiais en boas 
condicións de uso: 

-Lapis 2H. 

-Lapis 2B ou HB. 
-Lapis de cores: maxenta, cián, amarelo e negro. 
-Goma de borrar branca. 
-Afila-lapis. 
-Compás con adaptador de rotulador e lapis. 
-Xogo de escuadra e cartabón de 16 cm na escuadra e    no cateto maior 
do cartabón. 
-Regra de 30 cm. 
-Láminas brancas DIN-A-4 sen recadrar. Mínimo 3 láminas por clase 
(iranse repoñendo). 
-Block de debuxo 
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AVALIACIÓN 
 
 

Avaliación inicial 
 

Ten lugar nas dúas primeiras sesións do curso, no mes de setembro, e 
consiste nunha proba de debuxo libre no que poderemos analizar as 
condición das que parten os alumnos . 

 

Avaliación continua e final 
 

Faranse probas escritas e prácticas, nas que se amose o grao de asimilación 
dos contidos. As rúbricas (láminas de exercicios gráficos ou plásticos, 
traballos de textura e modelado, vídeo, etc) dos alumnos valoraranse de 0 a 
10 puntos de modo individual. A nota final de cada trimestre farase tendo en 
conta nun 60% a media de todas as rúbricas esixidas, tanto as entregadas 
como as pendentes de entrega, cun 30% o exame teórico e cun 10% a 
actitude e comportamento presentado na clase. É obrigatorio entregar 
todas as rúbricas en prazo. Terase moi en conta que o alumno entregue o seu 

traballo dentro do tempo estipulado de antemán polo profesor. O retraso 
inxustificado na entrega suporá unha penalización de 1/2 punto no primeiro 
día hábil, 1 no segundo, 1’5 no terceiro e 2 a partir do cuarto... de xeito que 
calquera rúbrica ou traballo non poderá ser cualificado con unha nota máis 
alta do suficiente a partir de 10 días de demora na súa presentación. 

A avaliación final será o resultado da ponderación das cualificacións 
obtidas nas tres avaliacións trimestrais, considerando os exercicios de 
recuperación valorados positivamente durante o curso. 

 

Criterios de cualificación e promoción 
 

En cada avaliación o departamento decidirá o peso que na cualificación final 
de cada trimestre e área terán os instrumentos de avaliación utilizados para 
o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a súa 
determinación, poden apoiarse nunhas táboas como as seguintes: 

 
 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN 
 

Ferramentas de avaliación do traballo competencial 10 % 

Probas de avaliación escritas 30% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe 60% 

Cualificación total 100 % 
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Ao final do curso: 

 
 

PORCENTAXE NA NOTA FINAL 
 

1.ª avaliación 33,3 % 

2.ª avaliación 33,3 % 

3.ª avaliación 33,3 % 

Cualificación total 100 % 

 
 

Avaliación das probas extraordinarias 
Esta avaliación terá en conta os coñecementos e habilidades que o 

alumnado amose nos exercicios correspondentes, sen entrar a valorar a 
traxectoria do mesmo durante o curso pendente, sempre que esta sexa 
negativa. A avaliación destas probas vai ser exclusivamente sumativa, acorde 
coas partes correctas dos exercicios no tempo limitado establecido para 
desenvolvelos. 

 
 
 

Instrumentos de avaliación 
Son principalmente exercicios e proxectos que debe desenvolver o 

alumnado partindo de condicións técnicas previamente expostas e 
estudadas. Os exercicios e proxectos reflicten o grao de asimilación dos 
coñecementos impartidos e a destreza adquirida polo alumnado. Os apuntes 
de clase contan dun xeito actitudinal, posto que, se ben se apreza neles a 
capacidade de síntese e o interese pola materia, non amosan por se mesmos 

os coñecementos prácticos nin teóricos do alumnado. Así como a proba 
escrita teórica que se realizará de forma trimestral. É fundamental como 
instrumento de avaliación a observación na aula para cualificar o grao de 
autonomía adquirido en canto a conceptos, procedementos e actitudes se 
refire. 

 

Sistemas de cualificación 

 
Cos datos obtidos da observación na aula e a avaliación de exercicios e 

proxectos xunto coa proba teórica, a cualificación vai responder a tres 
aspectos presentes en cada unidade didáctica: conceptos, procedementos e 
actitudes. 

Conceptos e procedementos avalíanse conxuntamente, toda vez que se 
reflicten de xeito inseparable nos exercicios e proxectos realizados na aula. 
Ámbolos dous aspectos supoñen o 90% da cualificación sumativa, 
supoñendo o 10% restante o aspecto actitudinal. 
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A media das cualificacións das unidades didácticas do primeiro trimestre 
conformará a cualificación da primeira avaliación. As cualificacións das 
unidades didácticas do segundo trimestre farán media coas do primeiro para 
aportar unha cualificación real do momento do curso na segunda avaliación. 
As cualificacións das unidades didácticas do terceiro trimestre farán media 
coas dos anteriores que será a nota da terceira avaliación e da avaliación 
final. 

Este sistema pretende compensar a diferencia temporal entre trimestres, 
evitando no posible que bos ou malos resultados dun trimestre curto 
repercutan de modo desproporcionado nos restantes. Por outra banda, as 
diferencias de complexidade e tempo de execución entre unidades 
didácticas non contan á hora de facer media entre elas, xa que os alumnos 
responden de xeito desigual perante exercicios aparentemente sinxelos 
onde atopan dificultades, e viceversa, e algunhas unidades didácticas poden 
precisar máis tempo que outras en función dos seus procedementos, aínda 
que conceptualmente podan ser asimiladas nunha soa sesión. 

A cualificación non debe perder de vista os contidos mínimos esixibles 
como referencia (5 puntos). Non acadar os contidos mínimos nalgunha 
parte deles pode supor unha cualificación global negativa, aínda que co 
resto das cualificacións parciais puidera facer unha media positiva. 

 
 

Autoavaliación do profesorado 
 

Ao finalizar cada unidade, o profesor terá que cuestionarse: 
- Que porcentaxe de alumnos alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe da 
unidade? 
- Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 
- Que cambiaría no desenvolvemento da unidade no próximo curso? Por 
que? 

 
 

Abandono de materia 

 
O posible desinterese do alumno cara á área non é necesariamente 

resultado da falta de motivación por parte do profesor, senón que pode 
responder ás carencias que aquel presenta a nivel disciplinario, familiar ou 
persoal, que deben de ser abordadas en ámbitos que superan as 
competencias deste departamento. 

O Departamento de Educación Plástica e Visual considera que o alumno 
abandona a área nos seguintes supostos: 

-Non asistir a clase de modo inxustificado durante dous terzos do 
trimestre  ou do curso. 
-Non presentar dous terzos dos exercicios propostos durante o trimestre 
ou  o curso. 
-Ter cualificacións menores ou iguais a un punto en dous terzos dos 
exercicios propostos durante un trimestre ou do curso. 
O Departamento estima que, en tales supostos, o alumno amosaría, 

ademais de desinterese pola área, un rendemento nulo ou abondo baixo á 
luz das súas capacidades, polo que os seus resultados serían considerados 
como abandono de materia, independentemente de que se producira nel 
un cambio positivo de actitude durante o curso ou ao final deste. O 
abandono de materia implica a perda do dereito á avaliación continua, non 
afectando ao dereito a presentarse ás probas ordinarias e extraordinarias 
previstas ou a entregar exercicios de recuperación. 



Programación didáctica EPVA CPI Tino Grandío Guntín 

 

 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

O tratamento á diversidade debe producirse desde o momento que se 
detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre o alumnado. A 
tal fin, o Departamento de EPV proporá exercicios de conformidade cos 
criterios do Departamento de Orientación que maticen os obxectivos e 
contidos establecidos, facéndoos máis sinxelos ou máis complicados 
segundo os intereses e as necesidades. 

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades 
plástico-visuais con outras materias, xa que a aprendizaxe a través das imaxes 
pode ser moi adecuado para moitas delas. Flexibilizar a intervención 
pedagóxica é, polo tanto, unha condición indispensable para dar resposta á 
diversidade. Nesta perspectiva, a práctica dunha auténtica pedagoxía 
diferen ciada resulta imprescindible. 

En síntese, na área de Educación Plástica e Visual, a atención á diversidade 
do alumnado de distintas formas: 

-Diversificación da información conceptual para que cada grupo de 
alumnos/as, segundo o criterio do profesor/a, poda elixir os apartados 
máis adecuados. 
-Asumir as diferencias no interior do grupo e estudar os niveis de 
dificultade das propostas seleccionadas. 
-Distinguir os exercicios que sexan realizables pola maioría do alumnado. 
-Facilitar a avaliación individualizada na que se fixan as metas que o 
alumno/a debe acadar a partir de criterios derivados da súa propia 
situación inicial. 

Polo tanto, á hora de avaliar teranse en conta os seguintes aspectos: 
-Delimitación dos obxectivos específicos avaliables. 
-Tipo e modo de recollida de información. 
-Forma de xerar criterios e xuízos. 

-Decisións en torno á valoración da diversidade de capacidades dos 
alumnos/as que integran o grupo que, por unhas ou outras razóns, 
presenta a realidade da aula. 

Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes 
que se producen na formación dos adolescentes e de facer máis positiva e 
eficaz a función do profesorado. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiais 

 
O Departamento de Educación Plástica e Visual, en coordinación co 

Departamento de Orientación Pedagóxica, elaborará adaptacións 
curriculares para alumnos con necesidades educativas especiais, cara á 
consecución dos obxectivos mínimos da etapa, concretados no Proxecto 
Curricular de Centro para cada curso de ESO nesta área. Os obxectivos poden 
corresponder, se se da o caso, a outra etapa que cursaran con anterioridade 
os alumnos obxecto de adaptación curricular, o que non obsta para que, 
unha vez acadados ditos obxectivos, sexan homologados aos do curso no 
que se atopen os alumnos nese momento. 

As adaptacións poderán ser revisadas polos departamentos implicados 
durante o seu desenvolvemento, co fin de aplicar as oportunas 
modificacións para conseguir os seus obxectivos. 

Posto que as adaptacións curriculares responden a obxectivos xerais de 
etapa, pódense desenvolver en máis dun curso. Os seus resultados positivos 
parciais non implican necesariamente a superación do curso; caso a valorar 
polo Departamento de Educación Plástica e Visual, responsable derradeiro 
da adaptación curricular. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
 

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores ten o dereito de 
realizar dúas probas de recuperación: unha ordinaria no mes de maio e outra 
extraordinaria a finais de xuño, correspondentes ás sesións de avaliación 
de xuño e á que ata agora se realizaba en setembro respectivamente. As 
avaliacións constarán nas actas correspondentes aos cursos das materias 
obxecto de recuperación. 

Co fin de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o 
Departamento propón as seguintes modalidades de recuperación: 

1. Realización voluntaria de exercicios ao lo longo do curso que o alumno 
poderá presentar en calquera momento do mesmo, ata quince días 
naturais previos á data da proba extraordinaria de maio. O alumno poderá 
realizar consultas sobre os exercicios ao profesor no horario que este ten 
establecido para atención a alumnos. No caso de que os exercicios sexan 
cualificados positivamente, considérase recuperada a materia. No caso 
contrario, o alumno debe presentarse ás probas de recuperación 
indicadas con anterioridade. 
2. A avaliación negativa en maio ten que ir acompañada de actividades de 
recuperación que o alumno pode presentar na proba extraordinaria de 
xuño. En tal caso, o profesor considerará as actividades avaliadas 
positivamente como eximentes da realización da proba, de modo total ou 
parcial segundo o grado de consecución dos obxectivos. 
3. Tanto a proba ordinaria como a extraordinaria de recuperación 
centrarase exclusivamente en contidos e obxectivos non acadados polo 
alumno, o que, na práctica, implica a realización dunha proba 

individualizada que, na avaliación sumativa, fará media aritmética co 
resto de contidos e obxectivos superados. 
4. Contémplase a posibilidade de recuperación de materias pendentes 
mediante ACI para alumnos con necesidades educativas especiais, previa 
consulta ao Departamento de Orientación Pedagóxica. 

 

Elaboración e cualificación de probas extraordinarias de recuperación 
 

As probas extraordinarias serán elaboradas tendo como referencia os 
contidos mínimos e os obxectivos non acadados polo alumno ao longo do 
curso. 

Cando o alumno non se presente a unha proba extraordinaria de 
Educación Plástica e Visual, constará como non presentado, con abreviatura 
NP, e considerarase, a efectos de avaliación, a cualificación outorgada na 
sesión final de avaliación ordinaria. 

 

A recuperación en programas de diversificación curricular 

 
O alumno dun programa de diversificación curricular coa área pendente 

de primeiro e/ou terceiro curso poderá recuperala conforme ás medidas 
anteriormente expostas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 

O Departamento fomentará a participación do alumnado en actividades 
complementarias da súa competencia: concursos de pintura, debuxo, 
fotografía, etc. de carácter escolar, seguindo a traxectoria iniciada cursos 
atrás con resultados satisfactorios. Tales actividades complementarias terán 
carácter voluntario e, no caso de que a participación sexa maioritaria, 
poderanse integrar como actividade dunha unidade didáctica. 

As actividades extraescolares terán carácter obrigatorio e dependerán da 
oferta cultural (exposicións, visitas a museos e monumentos, proxeccións de 
películas, happenings, performances, etc.) adaptada ao público escolar. 
Porén, a programación destas actividades será indefinida ata concretar a 
oferta elixida. O Departamento procurará programar, alomenos, unha 
actividade por curso para cada nivel. 

 
 

FOMENTO DA LECTURA 
 

Resulta complicado que a Educación Plástica e Visual fomente a lectura 
de xeito eficaz dado o reducido do seu horario en ESO. Non obstante, dende 
o Departamento procurarase fomentala no posible. 

A maiores da hora de lectura semanal do antigo Plan Lector do centro, no 
caso de que se aplique, cada unidade didáctica vai ser precedida dunha 
lectura colectiva dun texto explicativo na que se van corrixir os posibles erros 

de interpretación e comprensión, engadindo explicacións da materia e 
referencias bibliográficas e de páxinas web onde ampliar coñecementos. 

En unidades didácticas con exercicios de ilustración o alumnado deberá 
ler os textos a ilustrar, acompañando a cada exercicio dunha sinopse escrita 
do lido. A lectura deberá facerse fóra do horario lectivo ou ben no horario 
de biblioteca asignado ao Departamento. 

 
 
 

INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC) NA EPV E NA EPVA 
 
 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) supoñen unha 
verdadeira revolución nestes eidos que repercuten directamente na 
transformación socio-económica. A información, grazas as TIC, vai moi por 
diante das capacidades que temos de procesala e asimilala, polo que é 
urxente abordala dende o ámbito educativo cos medios pertinentes; as novas 
tecnoloxías deben estar presentes no funcionamento cotiá da aula do 
mesmo xeito que están presentes fóra dela. 

Hai uns poucos anos, tiñamos que conformarnos con abordar as novas 
tecnoloxías da comunicación só dende un punto de vista teórico, xa que os 
equipos e programas informáticos eran escasos, obsoletos ou, sinxelamente, 
inexistentes. Hoxe temos a posibilidade de formar ao noso alumnado non só 
na análise dos procesos de comunicación, senón tamén na produción de 
mensaxes feitos coas novas ferramentas dixitais. Para acadar as nosas metas, 
é imprescindible convivir na aula coas novas tecnoloxías da comunicación; 
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non porque non consideremos fundamental o aprendizaxe das técnicas e as 
linguaxes tradicionais; máis ben porque nunha etapa de ensino obrigatorio é 
necesario formar aos alumnos nas aplicacións, no noso campo, das novas 
tecnoloxías se non queremos atoparnos, ao final da mesma (que para máis 
dun alumno pode ser a derradeira) con alumnos ben formados no sentido 
tradicional, pero analfabetos funcionais cara as novas esixencias do universo 
dixital. 

Non podemos quedar á marxe do desenvolvemento das novas tecnoloxías, 
porque hoxe en día son imprescindibles en case todos os ámbitos da 
economía e da sociedade. O que non quere dicir que apostemos cegamente 
por unha implantación das mesmas que rexeite ou trate de invalidar o ensino 
cos medios tradicionais. Somos conscientes das vantaxes que no 
desenvolvemento da sociedade aportan as TIC, pero tamén dos perigos da 
súa dependencia. Aproveitar ditas vantaxes e desenvolver unha capacidade 
crítica cara aos seus inconvenientes ten que ser a nosa pauta de conducta. 

 

Obxectivos 

 
O departamento de Educación Plástica e Visual participa no proxecto cos 

seguintes obxectivos: 
1. Familiarizar ao alumnado no uso de hardware e software adecuado 

para a creación e tratamento de imaxes, tanto fixas como en 
movemento. 

2. Colaborar en proxectos multidisciplinares como a páxina web do CPI, 
proxectos multimedia e tratamento gráfico de materiais educativos 
en soporte dixital. 

3. Aplicar as TIC aos contidos propios da área: da creación material á 
creación virtual e viceversa, estudando as analoxías e diferencias entre 
as linguaxes e técnicas dos medios tradicionais e dos novos medios 
dixitais. 

4. Desenvolver a creatividade do alumnado a partir dos recursos 
multimedia e da información que facilita o profesor ou que poden 
obter na Biblioteca escolar e por Internet, aplicándoa na análise crítica 
das mensaxes visuais e audiovisuais, tanto propias como alleas. 

 
 

 

Metodoloxía 
 

A metodoloxía a empregar vai ser activa, xa que vai primar a resolución de 
problemas ou cuestións dun xeito práctico, fronte a aspectos teóricos que 
non ofrezan resultados 
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ANEXO I 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ÁS CONDICIÓNS EXCEPCIONAIS DO ENSINO 

MOTIVADAS POLA PANDEMIA DE COVID 19 
 

A pandemia de Covid 19, que afectou ao desenvolvemento normal do 
curso 2019-2020, 2020-2021 e que persiste no inicio do 2021-2022, e 
non se prevé unha solución á crise sanitaria xerada pola expansión do 
virus a curto prazo, polo que é presumible que seguirá interferindo 
negativamente durante o presente curso, sexa polos contidos necesarios 
que non se impartiron nos cursos anteriores ou polas medidas que, 
probablemente, haberá que adoptar para facer efectivo o dereito á 
educación do alumnado que non poida asistir ao centro en aplicación de 
normas ou protocolos para frear a Covid 19. 

 

PLAN DE REFORZO 
A materia de EPVA non se imparte en 2º e faise de xeito opcional en 

4º, polo tanto, as carencias derivadas da interrupción do curso 2019-2020 
para o alumnado de 1º deberán ser abordadas no presente curso 2021- 
2022 cando estea en 3º. Para estes alumnos haberá un Tema 0 ou inicial 
cos contidos de 3º especialmente vencellados  aos do nivel de 1º de ESO. 

 

CONTIDOS 
Aproveitaranse as clases presenciais para impartir contidos teóricos, 

dando prioridade aos contidos mínimos (sinalados nos cadros 
correspondentes en cor tella e laranxa claro), aos estándares de 
aprendizaxe e competencias imprescindibles (sinalados en laranxa), 
explicados pormenorizadamente, de modo que o alumno asimile 
coñecementos fundamentais. Trátase dunha medida excepcional que vai 
condicionar a programación de aula, baseada na previsión de momentos 

de confinamentos individuais –tanto do profesor como dos alumnos- ou 
xerais, nos que a docencia se ve limitada polos medios telemáticos, as 
condicións horarias e as circunstancias persoais de cadaquén. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Mantense a temporalización en todos os niveis e non se alterará agás 

por causas de forza maior, como poden ser as derivadas de medidas 
sanitarias impostas polas Administracións competentes ou por problemas 
técnicos que afecten á alternativa das clases non presenciais. 

 

METODOLOXÍA 
O recurso ás TIC será prioritario en caso de non poder desenvolver o 

curso ou parte del de xeito presencial. 
 

Presencialidade 
As clases serán presenciais e nelas desenvolverase a programación coa 

normalidade que permitan as medidas preventivas da pandemia dentro 
da aula. 

As clases presenciais dedicaranse a avanzar nos contidos e a calquera 
tarefa que resulte máis doado realizar na aula que a distancia. As prácticas 
que se fagan presencialmente estarán orientadas a consolidar a 
aprendizaxe dos contidos expostos. 

 
Non presencialidade 
Contémplanse dúas posibilidades de ensino telemático: individual e 

grupal, segundo afecte a un ou varios alumnos, por unha banda ou, por 
outra, ao profesor, ao grupo de alumnos ou a ambos á vez. 
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No caso individual, o profesor manterá contacto mediante correo 
electrónico e a aula virtual co alumno confinado preventivamente. 
Colocará contidos nun e/ou noutro medio e resolverá as dúbidas que 
poidan xurdir. No caso de contar coa formación e os medios tecnolóxicos 
adecuados, ofreceríase a posibilidade de impartir clases ou contactar 
mediante videoconferencia ou, no seu defecto, elaborar titoriais 
audiovisuais para a aula virtual. 

Chegado o caso, sería ideal poder contactar co alumno por 
videoconferencia na hora de clase ordinaria coa fin de que se integrara no 
grupo e participara con este da mesma clase. 

No caso grupal, os medios e procedementos serían os mesmos que no 
caso anterior. Se o profesor é quen debe estar confinado 
preventivamente, faría chegar ao grupo os materiais escritos e/ou 
audiovisuais para traballar na clase, sen prexuízo de que houbera 
posibilidade de impartir docencia por videoconferencia na propia hora de 
clase. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Ademais dos contemplados na programación, na aula virtual do centro 

o alumnado disporá de materiais elaborados polo profesor, así como 
ligazóns aos contidos do Edixgal. 

Os materiais estarán presentes na aula virtual durante as clases 
presenciais e non presenciais. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Non cambian con respecto á programación ordinaria, agás que as 

Administracións educativas impoñan outros criterios en virtude de 
situacións de emerxencia. Valoraranse cun peso maior as probas prácticas 
(rúbricas) individuais e en equipo, sen prexuízo de que podan establecerse 
probas teórico-prácticas individuais para afianzar coñecementos, para 
comprobar a autoría dos traballos feitos en casa ou para recuperar a 
materia. Por outra banda, toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de estar copiado ou de non ser de 
elaboración propia será cualificado cunha nota numérica de 0. A 
experiencia do terceiro trimestre do curso 2019/20, con traballos feitos 
en casa de dubidosa autoría, obriga a ser estritos nestes casos. 

 

AVALIACIÓN INICIAL 
 

Polas razón expostas no plan de reforzo, a avaliación inicial vaise facer 
cos criterios ordinarios. En 3º de ESO, porén, haberá unha avaliación dos 
contidos non adquiridos en 1º para poñer ao día ao alumnado que por 
mor do confinamento non puido traballar axeitadamente os contidos de 
dito curso. 

 
 
 

 
Guntín, 15 de setembro de 2021 

 
 
María González Gómez 
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1. INTRODUCIÓN. 

O Departamento de Francés do CPI Tino Grandío de Guntín está formado neste curso por Dona 
Marta Rodríguez Fernández, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e 
xefa deste departamento, que imparte a materia de Francés como segunda lingua estranxeira 
en tódolos cursos de ESO e Valores éticos en 1º, 3º e 4º de ESO. 

A materia de Francés como segunda lingua estranxeira conta con dúas horas de clase semanais 
en 1º, 2º e 3º de ESO e con tres horas de clase semanais en 4º de ESO. A profesora Marta 
Rodríguez Fernández imparte tamén tres horas de clase semanais da materia de Valores éticos. 

Desde o Departamento de Francés, tratarase de:  
• Mellorar o rendemento académico do alumnado nas áreas lingüísticas.  
• Mellorar a expresión oral e escrita en francés, a través dunha metodoloxía eficaz.  
• Promover o gusto pola lectura.  
• Fomentar o uso dos materiais dixitais que sirvan de material complementario ao alumnado, 
ben para reforzo ou coma extensión dos seus coñecementos.  
• Reflexionar sobre os nosos obxectivos con outras áreas lingüísticas para elaborar estratexias 
comúns de actuación que nos permitan obter mellores resultados na práctica docente.  
• Educar en valores colaborando co centro nas actividades que propoña a este respecto.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A materia de francés contribuirá a mellorar as seguintes competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
1.1. Desenvolver habilidades comunicativas para interactúar de forma competente nas 
diferentes esferas da actividade social. 
1.2. Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 
1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e 
a linguaxe apropiada a cada situación. 
1.4. Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a diversas 
fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 
1.6. Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas que 
xa coñece. 

2. Competencia en tratamento da información e competencia dixital 
2.1. Acceder a todo tipo de información que se pode encontrar en francés. 
2.2. Utilizar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo electrónico, 
en intercambios... 
2.3. Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 
2.4. Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

3. Competencia social e cidadá 
3.1. Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
3.2. Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferencias culturais e de 
comportamento. 
3.3. Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade de los 
interlocutores. 
3.4. Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demais, desenvolver a habilidade para 
construír diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros,  e favorecer 
o feito de aprender de e cos demais. 
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4. Competencia artística e cultural 
4.1. Aproximarse mediante o estudio da lingua a outros autores que contribuíron desde 
distintas áreas á manifestación artística. 
4.2. Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 
manifestacións culturais e artísticas. 
4.3. Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 
4.4. Realizar representacións de simulacións e narracións. 

5. Competencia para aprender a aprender 
5.1. Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír coñecementos, 
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 
5.2. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor e que 
estratexias son máis eficaces. 
5.3. Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, etc. para afrontar o reto da aprendizaxe. 

6. Autonomía e iniciativa persoal 
6.1 Adquirir conciencia de valores e actitudes tales como a responsabilidade, a 
perseverancia, o autocoñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control 
emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos... 
6.2 Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións tanto 
no plano individual como grupal. 
6.3 Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise, 
desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, autoavaliación, 
conclusións e posibles melloras. 
6.4 Dispor de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. Poñerse 
no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos e traballar de 
forma cooperativa e flexible, empatizar, ter espírito de superación e asumir riscos. 

Todas estas competencias e subcompetencias poñen en xogo diversas estratexias e utilízanse 
diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma contextualizada. Polo tanto, as 
actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en ámbitos que poden ser de 
tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal (relacións familiares e 
prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. O alumnado utilizará estratexias de 
comunicación de forma natural e sistemática co fin de facer eficaces os actos de comunicación 
realizados a través das destrezas comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: 
produtivas (falar, conversar e escribir), receptivas (escoitar e ler) e baseadas na interacción ou 
mediación.  

A aprendizaxe do francés proporcionará ao alumno non só unhas competencias para poder 
comunicar senón que tamén lle proporcionará uns coñecementos culturais e sociais da cultura 
francesa que lle axudarán a conformar unha personalidade aberta e tolerante. Desta maneira 
conseguirase a formación integral do individuo. 
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3. OBXECTIVOS. 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
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respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA 

O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do 
alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte 
de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, e transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

9. Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso 
da lingua estranxeira. 

 

 

 



 

4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

1º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, 
inscrición...). 
Memorización de expresións orais breves significativas 
(saúdos, despedidas, formas de presentarse e presentar 
a outro...). 

Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Setembro
/ outubro 

11 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación dun diálogo previamente preparado. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (fichas 
de presentación de avatares, chats entre adolescentes...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción dun diálogo. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.3 Saúdos en situación: vous e tu. 
Introdución á xeografía de Francia: fronteiras e ríos. 
Cidades e especialidades culinarias francesas. 

B5.4 Discriminación do francés: sons e palabras. 

B5.6 Saúdos e despedidas. 
Formas de presentarse e presentar a outro. 
Vocabulario da aula e propio a unha lingua estranxeira. 

B5.7 Verbos être e s’appeler. 
Pronomes suxeito. 
Verbos pronominais. 
Numerais ata o 10. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, diálogo 
entre adolescentes...). 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
idade, nacionalidade e enderezo. 

Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Novembr
o/ 
decembro 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación de diálogos previamente preparados. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (idade, 
nacionalidade, gustos...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción de diálogos para representar ante os 
compañeiros. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.1 Os diferentes sons da letra “e”. 

B5.3 Os ríos e montañas de Francia.  
O vocabulario do Nadal. 

B5.6 Expresións para preguntar e indicar a idade, 
nacionalidade e enderezo. 
Vocabulario da clase. 
Días, meses e estacións. 

B5.7 Artigos definidos e indefinidos. 
Interrogativos: Est-ce que...? / Qu’est-ce que...? 
Verbos avoir e aimer. 
Negación. 
Números de 11 a 20. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre descrición de persoas, roupa, profesións e familia. 
Memorización de expresións de uso frecuente para a 
descrición de persoas. 
 

Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de si mesmo e/ou dun 
compañeiro. 
Escenificación de diálogos previamente preparado sobre 
os membros da familia. 
 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos sobre descricións de persoas. 
Asociación de textos con descricións a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Presentación e descricións de personaxes. 
Redacción de textos sobre a familia, a arbore 
xenealóxica. 
 

B5.6 A familia.  
Adxectivos para a descrición e cores. 
Roupa, transportes, profesións e os seus femeninos. 
 

B5.7 Os posesivos.  
Uso de C’est... e Il/Elle est... 
O interrogativo: Comment...? 
Preposicións con transportes, cidades e países. 
Os números do 21 ao 50. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais con 
invitacións, propostas de actividades. 
Memorización de expresións para manter unha conversa 
telefónica e para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
 

Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Escenificación de diálogos con invitacións e propostas de 
actividades de lecer. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves (notas, sms, 
chats...) con propostas de actividades de lecer ou 
invitacións a festas, aniversarios... 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de notas ou mensaxes de invitación para 
algunha actividade. 
 

B5.1 Os sons [y] e [u]. 
 

B5.6 Léxico propio da conversa telefónica. 
Instrumentos musicais e deportes. 
Emocións e expresións. 
Fórmulas para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
Os verbos jouer e faire coas actividades de lecer. 

B5.7 A comparación. 
Pourquoi... e Parce que... 
Artigos partitivos. 
Pronomes tónicos. 
Os numerais do 51 ao 99. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre actividades cotiás e doenzas. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
hora, nacionalidade e enderezo. 
 

Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Exposición das actividades cotiás. 
Conversas sobre proxectos empregando o futur proche. 
Presentación das nosas mascotas. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves sobre 
actividades cotiás e descricións de animais. 
Asociación de descricións de mascotas a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de descricións de animais, como carteis de 
busca da nosa mascota. 
Presentación das actividades cotiás propias. 

B5.1 Os sons [b], [v], [s], [ᶴ], [ʒ], [z]. 
 

B5.3 O “Tour de Francia”. 
Os horarios franceses. 

B5.6 Quelle heure est-il? 
Horarios. 
Vocabulario das actividades cotiás. 
Partes do corpo. 
Avoir mal à... e algunhas doenzas comúns. 
Animais e cualidades. 
 

B5.7 Inversión do suxeito na interrogativa. 
Futur proche. 
Os verbos voir e regarder. 
Ordinais de 1º a 12º. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre compras nunha tenda e sobre o tempo. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar o 
prezo dun produto e o tempo. 

Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Escenificación da información do tempo en Francia ou na 
nosa comunidade. 
Diálogos nunha tenda. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos sobre información 
meteorolóxica e compras nunha tenda. 
Asociación de textos con previsións meteorolóxicas a 
ilustracións. 
Lectura e comprensión de postais de viaxe. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Vogais nasais [õ], [ã], [ἓ] e [œ]. 

B5.6 Vocabulario meteorolóxico. 
Vocabulario da viaxe. 
Sensacións físicas. 
Expresións na tenda. 

B5.7 O imperativo. 
Expresións impersoais: Il fait..., Il faut... 
O condicional de devoir, aimer e vouloir. 
O interrogativo Combien...?/Combien de...? 
Pronomes de complemento directo. 
Preposicións: chez, avec. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

1-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 



   
Departamento de Francés 

18 

SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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2º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.0 e 
materiais do 
departamento 

Setembro 4 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.6 Repaso das formas de presentarse. 
Léxico da vestimenta, das partes do corpo, do material 
da clase, dos transportes. 
A descrición física. 
Adxectivos cualificativos. 
Os membros da familia. 
Verbos usuais. 

B5.7 Adxectivos cualificativos. 
Adxectivos posesivos. 
Verbos da primeira conxugación en presente. 
Verbos usuais. 
Interrogación: onde?, como?, cando? 
Números do 0 ao 100. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Out-nov. 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.1 A entoación da afirmación, da exclamación e da 
interrogación. 
Os sons do e. 
A grafía do son /ñ/ en francés. 

B5.3 A rexión PACA. 
O Festival de Cannes. 

B5.6 Uso dos pronomes: tu e vous. 
A descrición. 
Profesións. 
Nacionalidades. 
Linguaxe estándar e coloquial. 

B5.7 A presentación: c'est e il/elle est. 
A interrogación. 
Os verbos pronominais. 
Adxectivos masculinos e femininos. 
O lugar do adxectivo. 
Negación (plus, rien, jamais...). 
A situación espacial. 
Os adxectivos demostrativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Nov.-dec 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Fonética: a liaison. 
Os sons: s, c, ss, ç, z. 

B5.3 O mundo da banda deseñada, léxico e bandas deseñadas 
franco-belgas. 
Tradicións do Nadal no mundo. 

B5.6 A expresión venir de + cidade, país. 
Vocabulario para dar unha receita. 
Vocabulario da casa, piso, andar, partes... 
Vocabulario dos móbeis, do cotiá. 

B5.7 O artigo partitivo. 
Cantidades determinadas e indeterminadas. 
A expresión: Il faut... 
A conxugación do verbo venir en presente. 
O imperativo. 
Adverbios de localización. 
A preposición chez e a locución il y a. 
O pronome tónico (repaso). 
Os determinantes posesivos. 
Os plurais irregulares. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os sons [g] et [ʒ]. 
O uso do acento circunflexo. 

B5.3 A francofonía. A OIF. 
O francés do Quebec. 

B5.6 Consellos para estar en forma: Si... 
Unha alimentación equilibrada 
Hábitos saudables. 
Vocabulario de deportes, alimentación e ocio. 
A expresión: avoir l'air de... 
As horas (repaso). 

B5.7 O presente progresivo. 
Expresións de frecuencia: une fois par semaine, tous les 
jours, jamais, souvent... 
Os indefinidos: tout, toute, tous, toutes. 
Os verbos devoir e vouloir. 
O interrogativo: où? 
Os comparativos (repaso). 
O superlativo. 
Valores de mieux, meilleur, pire. 
O passé récent. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 As vogais nasais. 
Os sons: [v] e [b]. 

B5.3 Climas de Francia. 
Heroes e heroínas da animación francesa. 
A figura histórica de Xoana de Arco. 

B5.6 Vocabulario da meteoroloxía. 
Vocabulario das viaxes (tren, estación, billetes, etc.) 
Expresións para dar opinións, argumentar, supor. 

B5.7 Preposicións con cidades, países e rexións. 
Contraccións coa preposición à. 
A conxugación do verbo savoir en presente. 
Futur proche afirmativo e negativo. 
As expresións: Il y a... e Il fait... 
O futuro simple. 
Expresións temporais (demain, après-demain, la semaine 
prochaine...). 
Hipóteses de futuro (Si-presente-futuro). 
Numerais ata 1000. 
Expresión de prezos (dar e pedir). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os tres acentos gráficos franceses. 
Os sons do e. 

B5.3 O parque de Grande-Synthe. 
Especies animais en perigo. 
O parque natural dos Pirineos. 

B5.6 O léxico do sendeirismo. 
Vocabulario da flora e fauna. 
Falar do medio ambiente; consellos e xestos ecolóxicos. 
Dar consellos con il faudrait e on devrait. 
Indicacións en rutas. 
Sinalización, pictogramas. 

B5.7 Expresións de prohibición e permiso: on peut, on ne peut 
pas, il est interdit/défendu de... 
O verbo prendre en presente. 
Expresións de oposición e restricción (mais, cependant, 
alors que, en revanche...). 
A interrogación con inversión V-S 
Expresións de causa, finalidade e consecuencia (parce 
que, car, comme, alors...). 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Normas de puntuación do francés. 
Os sons /o/ e /ɔ/. Formas gráficas de /se/. 

B5.3 As cinco cidades máis poboadas de Francia. 

B5.6 Léxico da saúde e tratamentos. Léxico do correo. 
Obras de arte e arquitectura (descrición, léxico). 
Busca dun correspondente. 
Fórmulas de cortesía na escrita. 

B5.7 A formación do passé composé. Participios regulares e 
máis usados. Passé composé en frases negativas. 
Marcadores temporais (la semaine dernière, l'année 
dernière, hier, demain, la semaine prochaine...). 
Pasado, presente e futuro (passé composé, présent 
progressif, futur proche) e valor futuro do presente. 
Os ordinais (de dúas cifras, 100 e 1000). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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3º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de pequenos diálogos sobre o colexio ao 
comezo do curso. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembro
/ outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Correcta pronunciación das expresións estudadas.  
Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos sobre a volta ao colexio e os horarios de clase. 
Enquisa para coñecer aos compañeiros. 
Conversas sobre gustos e costumes. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica.  
Observar un horario e extraer información del. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa para coñecer mellor aos 
compañeiros. 
Produción de textos breves e sinxelos sobre a volta ao 
colexio e as sensacións do primeiro día de clase. 

B5.1 
B5.2 

As entoacións en francés. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 O colexio en Francia. 
Algúns poetas do século XX. 

B5.6 Léxico: Os sentimentos. 
Vida cotiá: o colexio, as actividades extraescolares, os 
gustos. 

B5.7 Os tempos verbais: presente e passé composé. 
Palabras  interrogativas. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de descricións de personaxes para 
identificalas. 
Localización de informacións específicas dun diálogo para 
corrixir erros. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro/ 
novembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de personaxes. 
Presentación persoal. 

B3.1 Asociación de fotos con países. 
Lectura e comprensión de descricións de personaxes, 
buscando informacións precisas. 
Identificación de personaxes célebres a partir de 
descricións. 
Lectura de acrósticos. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de presentacións e descricións de personaxes 
famosos, a partir de modelos. 
Elaboración de acrónimos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [ə], [ɛ]̃ / [in]. 
A entoación e a prosodia. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A Francofonía : A Reunión e outros DROM. 
Os acrósticos. 

B5.6 Léxico: Os países e as nacionalidades. 
Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos). 
Os signos do zodíaco. 

B5.7 As estruturas: il / elle est…, c’est / c’est un(e)…, Il / Elle 
est + nacionalidade. 
Os pronomes relativos (qui, que). 
Repaso das preposicións: à, en, au(x). 
Os adxectivos cualificativos. O xénero dos adxectivos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión de diálogos sobre os diferentes gustos á 
hora de vestir. 
Comprensión detallada de mensaxes dun contestador 
automático. 

Libro de texto 
T.2  

Novembr
o/ 
decembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición de fotos de persoas coa axuda dunha lista de 
vocabulario. 
Participación en conversas sobre os diferentes estilos á 
hora de vestir, a moda nos adolescentes. 
Contar unha anécdota ou unha viaxe en pasado. 

B3.1 Lectura e comprensión de textos sobre a orixe dalgunhas 
prendas de vestir e accesorios. 
Observar unha ilustración e mediante esta ordenar 
cronoloxicamente un texto. 

B4.1 
B5.5 

Redacción, a partir de modelos, dunha presentación e 
descrición persoal para participar no casting dunha serie 
de televisión. 
Produción de textos breves, como o final dunha historia, 
un mail, a orixe dunha prenda de vestir. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃, [v] / [f] e [p] / [b]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A moda nos adolescentes. 
A orixe e a historia de certas prendas de vestir e de 
accesorios. 

B5.6 Léxico: a roupa. 

B5.7 Os adverbios de intensidade. 
A negación: ne…rien, ne… jamais. 
O passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominais). 
Os conectores de tempo (cronoloxía). 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión e memorización de expresións de uso 
cotián. 
Escoita e comprensión de opinións sobre o medio 
ambiente. 

Libro de texto 
T.3  

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre comidas, expresando 
gustos, preferencias, sentimentos e sensacións. 
Conversas sobre os proxectos de futuro dos alumnos. 

B3.1 Asociación de frases relacionadas cos sentimentos á 
ilustracións de personaxes. 
Comprensión global dun texto con datos estatísticos. 
Lectura e comprensión da linguaxe dos sms a través de 
un cómic. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa e presentación dos 
resultados utilizando porcentaxes. 
Descodificar un sms e transcribilo á linguaxe estándar. 
Redacción de textos explicando como se pode loitar 
contra a fame no mundo. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [oe], [ʃ] / [ʒ] e [z] / [s]. 
Palabras homónimas. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 Ecoloxía e alimentación: Insectos en el menú. 
A linguaxe sms. 

B5.6 Léxico: as sensacións e as emocións. 
A expresión da opinión. 
A expresión do tempo. 
O medio ambiente. 

B5.7 O futuro simple (formación, verbos irregulares). 
O verbo devoir. 
As construcións: Il faut/ on doit + infinitivo, avoir besoin 
de + nome / + infinitivo. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de diálogos con indicacións para orientarse 
nunha cidade. 
Escoita e comprensión dun slam. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Preparación e escenificación de diálogos con indicacións 
para orientarse nunha cidade.  
Descrición de lugares: a nosa cidade ou vila. 
Preparar e cantar un slam. 

B3.1 Comprensión detallada dun itinerario coa axuda dun 
plano. 
Lectura e comprensión de postais. 
Recoñecemento da estrutura dunha narración. 
Reconstrución dunha historia en pasado. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de postais. 
Presentación e descrición de lugares: a nosa cidade ou 
vila. 
Inventar unha historia a partir de un cadro. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [o] / [oe] / [ə], [p] / [t] / [k]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A vida en Marsella. 
Arte e literatura na Provenza. 

B5.6 Léxico: a cidade. 
Expresións para plasmar o decorado dunha acción nunha 
narración. 

B5.7 Preposicións de lugar. 
O pronome y. 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción / 
describir accións sucesivas). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita de mensaxes orais para responder a preguntas de 
comprensión. 
Comprensión do sentido xeral dun diálogo e localización 
de expresións útiles. 

Libro de texto 
T.5 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en conversas sobre tarefas do fogar e 
pequenos servicios. 
Presentación das habilidades persoais nas tarefas 
domésticas e intercambiar servicios. 
Escenificación de diálogos, expresando enfado, 
indignación ou dando as gracias por un servicio. 

B3.1 Comprensión de mensaxes por palabras completándoas 
con vocabulario visto. 
Lectura e comprensión de diferentes textos, 
identificando neles expresións para dar as gracias. 
Comprensión global dun cómic e localización no texto de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Preparación de presentacións dunha asociación solidaria. 
Redacción de mensaxe de agradecemento a partir de 
modelos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [b] / [d] / [g], [ɔ]̃ / [ɔn]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A axuda humanitaria, as asociacións junior... 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
As relaciones persoais. 
A frecuencia. 

B5.7 A negación: plus, personne. 
Construcións verbais con pronomes de complemento 
directo e indirecto. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita e comprensión global de textos breves sobre as 
redes sociais. 
Localización de informacións específicas nun diálogo. 
Escoita e comprensión dun conto africano. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre recordos de infancia. 
Presentación e descrición de obxectos comparándoos, 
por exemplo, vantaxes e inconvenientes da bicicleta. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B3.1 Lectura teatralizada dun conto. 
Comprensión da información esencial dun texto e 
localización de información específica. 
Comprensión y asociación de textos a unha ilustración. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de textos breves sobre recordos de infancia. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ʮi] / [wɛ]̃, [sk] / [sp] / [st]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A arte da palabra onte e hoxe, desde os bardos aos 
cantantes de slam e “youtubers”. 

B5.6 As redes sociais, as ferramentas dixitais. 
A escola no pasado. 

B5.7 O comparativo e o superlativo. 
O imperfecto (construción). 
Expresións de tempo (pasado). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   3º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 



   
Departamento de Francés 

42 

B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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4º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN TEMA BLOQUE CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de indicacións. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembr
o/ 
outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos para compartir experiencias co grupo-clase. 
Descrición e comentario de fotografías. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dun poema, ao estilo de Jacques Prévert. 
Descrición do proceso para maquillaxes e disfraces. 
 

B5.1 
B5.2 

A entoación en francés. 

B5.3 Un poeta francés do século XX: Jacques Prévert. 
 

B5.6 Léxico: Emocións, sentimentos e sensacións. 
Vida cotiá: colexio, actividades extraescolares, gustos. 
O corpo. 
Maquillaxe e disfraces. 
 

B5.7 Os tempos: presente, passé composé, futuro simple e 
imperfecto. 
O imperativo. 
A expresión da necesidade e da obriga. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - situacións e anuncios nunha estación; 
   - relatos dunha viaxe; 
   - descricións sobre cambios de hábitos. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro
/ 
novemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Narración de feitos presentes e pasados. 
Descrición de hábitos e do medio de transporte usado 
para ir a clase. 
Monólogos e comentario positivo sobre unha viaxe. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos breves coa axuda 
de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción dun anuncio sobre unha viaxe. 
Elaboración de textos contando unha viaxe ou unha 
anécdota.  
 

B5.1 
B5.2 

Os homófonos gramaticais: a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  
 

B5.3 Consellos para viaxar por pouco diñeiro. 
Descubrimento do autor Raymond Queneau e do 
movemento literario que representa. 
 

B5.6 Léxico: Os medios de transporte. 
Cidades e países. 
Expresións de tempo para elaborar un relato. 

B5.7 O passé composé e o imperfecto. 
O imperfecto habitual. 
Os pronomes relativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión oral de: 
   - descricións de personalidade; 
   - unha historia / cómic; 
   - conversas; 
   - unha entrevista nun programa de radio. 
 

Libro de texto 
T.2  

Novemb
ro/ 
decemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición da personalidade. 
Descricións físicas. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos e textos breves coa 
axuda de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos breves, solicitando información. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [f] / [s] / [∫].  
Os sons: [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
As grafías do son [s].  
 

B5.3 As fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

B5.6 Léxico: O carácter, a personalidade. 
Os verbos introdutores do discurso. 
Refráns con animais. 
 

B5.7 Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos. 
Os pronomes posesivos. 
O estilo indirecto en presente. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves de diversa 
natureza: 
   - fenómenos naturais; 
   - conversas; 
   - datos sobre o planeta; 
   - presentacións; 
   - un resumen informativo. 

Libro de texto 
T.3 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación sobre un problema medio ambiental. 
Petición de información. 
Descrición de accións. 
Descrición da climatoloxía. 

B3.1 Asociación de fotografías e textos. 
Comprensión global de textos con axuda da imaxe e 
identificando os detalles relevantes. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración das preguntas para un cuestionario. 
Redacción dunha carta de presentación. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
Os sons [ɛ]̃ / [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
As grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adxectivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 

B5.3 O planeta e a ecoloxía. 

B5.6 Léxico: as profesións. 
O clima e algúns fenómenos naturais. 
O medio ambiente e a ecoloxía. 
Refráns relacionados co clima. 
 

B5.7 As diferentes formas interrogativas. 
Adxectivos e pronomes interrogativos. 
Os momentos da acción: venir de, être en train de, 

aller.  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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves: 
   - as tarefas domésticas; 
   - mensaxes no contestador; 
   - conversas; 
   - unha canción; 
   - unha entrevista a unha deportista. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro
/ marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre o reparto de tarefas domésticas. 
Presentación dun traballo sobre a felicidade. 
 

B3.1 Comprensión detallada de textos breves, identificando 
os datos relevantes e informacións específicas. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha reclamación sobre as actividades 
domésticas, seguindo un modelo. 
Exposición dun problema nun foro. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [e] / [ø] / [o]. 

O son [ʀ].   
O plural dos substantivos e adxectivos. 

B5.3 Unha gran deportista: Andrea Fuentes. 
O mundo do circo e a vida dentro do Circo do Sol. 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
A vida cotiá. 
O deporte. 
O mundo do circo. 
Expresións idiomáticas. 

B5.7 Énfase (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  

A negación (ne ... que).   
A formación do subxuntivo. 

A obriga e a prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subxuntivo / outras estruturas + infinitivo. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións físicas; 
   - diálogos; 
   - un interrogatorio policial; 
   - unha situación nunha tenda; 
   - una canción. 
 

Libro de texto 
T.5 

Abril/m
aio 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición física detallada de persoas. 
Presentación da caricatura dunha personaxe. 
Presentación dunha novela dos autores estudados. 

B3.1 Lectura e comprensión detallada de diferentes textos, 
localizando información específica. 
 

B4.1 
B5.5 

Preparación da continuación dunha canción. 
Redacción de resumes de libros. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
Os sons [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].  
As grafías dos sons [o] y [ɔ]. 
 

B5.3 A literatura policíaca: o comisario Maigret e Hércules 
Poirot, e os seus creadores. 
 

B5.6 Léxico: Os adxectivos descritivos (rasgos faciais). 
As historias policíacas e outros feitos diversos. 
 

B5.7 O pretérito pluscuamperfecto. 
Expresión da causa (parce que, comme). 
Os pronomes demostrativos. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións de obxectos; 
   - diálogos; 
   - un programa de radio; 
   - un ditado. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xu
ño 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descricións de obxectos. 
Presentación dun invento. 
Conversas para negociar un prezo, falar de soños… 

B3.1 Comprensión da información esencial dun texto, con 
axuda das imaxes e títulos, e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Presentación dun proxecto para a escola. 
Elaboración dunha tarefa práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  
Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  
As terminacións -ai ou -ais (do futuro simple ou do 
condicional) 

B5.3 O mercadillo de Saint-Ouen. 
Algúns inventos franceses. 

B5.6 Léxico: As características dos obxectos. 
A psicoloxía (interpretación dos soños, problemas 
persoais). 

B5.7 O condicional (formación e uso). 
Os usos do subxuntivo: finalidade, desexo, opinión. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 



   
Departamento de Francés 

55 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 

 

 



 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no 
alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as 
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta 
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, 
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se 
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a 
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se 
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise más teórica da lingua 
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á 
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas 
competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe 
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos textos, en 
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real.  

Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao 
reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu 
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que 
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os 
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que 
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan 
sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos específicos 
que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades 
lingüísticas na etapa respectiva.  

Para acadar estes obxectivos, articulamos os seus contidos en catro bloques:  

1. A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos necesarios 
para expresarse oralmente e por escrito. Para iso séguense tres pasos: 

• Inicia-la práctica con actividades deseñadas para averiguar coñecementos previos. 
• Practica-los contidos novos en combinación con contidos xa adquiridos dentro dun marco 

comunicativo que ofrece pautas de comportamento válidas na vida real (como describir 
persoas, resolver problemas, ...). As actividades abarcan as catro destrezas básicas: entender, 
ler, falar e escribir.  

• Usa-los contidos novos en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos, ... 

2. A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude de análise 
e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa frutífera é preciso: 

• Basala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 
• Guiar ó alumno na creación de resumes gramaticais, léxicos personalizados, un caderno 

persoal. 
• Fomenta-lo uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los coñecementos de 

vocabulario e contidos de gramática. 
• Fomenta-la indución e dedución de normas gramaticais. 

3. As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilita-la aprendizaxe da lingua. Son moi 
variadas e contribúen, indirectamente, a fomenta-la motivación dos alumnos: 

• Usar fórmulas feitas e xestos para compensa-las propias limitacións. 
• Organiza-lo aprendido (caderno persoal, léxico personalizado, ...). 
• Realizar gran variedade de actividades lingüísticas individuais e interactivas. 
• Recorrer a técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades 

plásticas, dramatizacións, ... 
• Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas 
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estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4. Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre aspectos da vida e 
valores propios dos países de fala francesa e outros. Algúns medios son:  

• Comparar comportamentos estranxeiros cos do propio país. 
• Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira, e 

comparalos cos propios. 
• Familiarizarse con lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos 

representativos da cultura francesa. 

Preténdese asegurar a adquisición en maior ou menor grao por parte do alumno das catro 
subcompetencias comunicativas e o acceso a unha expresión correcta e fluída, desenvolvendo 
en paralelo as catro destrezas implicadas no feito de comprender, ler, escribir e falar, tanto na 
súa vertente receptiva como na produtiva tendo en conta non só os coñecementos declarativos 
(que aprendo) senón tamén os que se refiren ó proceso (como aprendo) e á finalidade (para 
que aprendo). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Libros de texto:  
 Libro dixital 1º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Libro dixital 2º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Parachute 3, Ed. Santillana. 
 Parachute 4, Ed. Santillana. 

• Libros de exercicios, dicionarios, cadernos de gramática. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Audio: CDs e cassettes para a clase, cancións, entrevistas, informacións da radio. 

• Libros de lectura (contos, novelas), revistas (Le Kiosque), periódicos, bandes dessinées. 

• Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, 
fotos, horarios, publicidade, tests, enquisas, formularios, anuncios, etc. 

• Material vídeo: material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, 
previsións meteorolóxicas... 

• Material diverso: mapas, mapas do tempo, planos, horóscopos, postais, fichas, xogos 
lingüísticos (encrucillados, sopas de letras…), carteis, páxinas webs, portais pedagóxicos… 

 

7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

AVALIACIÓN INICIAL. 

Como en 1º de ESO o alumnado debuta no estudo do francés, salvo no caso dos repetidores, 
non se pode facer unha proba sobre contidos mínimos; pero si faremos un seguimento da 
participación durante as clases e unha revisión do caderno a semana anterior á avaliación 
inicial.  

No resto dos cursos, durante as primeiras semanas revisaremos contidos dos cursos anteriores 
(vocabulario e estruturas máis importantes) e, coa observación durante a clase e a revisión do 
caderno, obteremos a información necesaria para a avaliación inicial.  



   
Departamento de Francés 

60 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A avaliación dos alumnos deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación 
(a autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase ó desenrolo de capacidades e ó 
esforzo e traballo individual e colectivo desenvolvido así como á consecución dos obxectivos 
propostos. 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o 
desenvolvemento e consecución das catro destrezas (comprensión e produción oral e 
comprensión e produción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos 
socioculturais. Nestes niveis de debutantes e elemental a avaliación formativa debe ser 
prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria establecer unha 
avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

• A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos compañeiros e co 
profesor. Pode tamén establecerse unha proba específica individual, atendendo ós obxectivos 
de cada unidade: saber presentarse, dicir onde se vive, falar da familia, etc., na que se avaliará 
a corrección formal, a pronunciación, a soltura, nunha palabra, a capacidade de que a mensaxe 
se transmita correctamente. 

• A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita ou na actividade de aula, tratando 
de comprobar a capacidade de comprensión sobre os temas das unidades: relacionar datos e 
imaxes, completar cadros verdadeiro-falso, situar obxectos no espazo, identificar obxectos ou 
imaxes, identificar e saber responder ás mensaxes do profesor ou dos compañeiros.  

• A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples nos que a presenza da 
imaxe aporte unha información clara: descubrir erros, completar imaxes, sinalar persoas ou 
obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc., ou a partir das respostas do alumno 
relacionadas con un texto axeitado ao seu nivel. 

• A expresión escrita avaliarase con exercicios simples a través dun modelo: enquisa, 
pregunta-resposta, fichas, tests, completar diálogos ou pequenas mensaxes cun contexto 
claro… 

• A reflexión sobre a lingua avaliarase tamén con exercicios simples de pregunta-resposta, 
encher ocos, separar palabras, completar frases a partir de imaxes, etc. 

Nesta etapa a avaliación da comprensión e expresión escrita así como da gramática 
realizarase nunha única proba escrita, por unidades; e a comprensión e expresión oral 
avaliaranse preferentemente na actividade de aula, aínda que se pode completar a avaliación 
da comprensión cunha proba específica de audio.  

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (TEA, TDH, discapacidade 
intelectual...) contará con exames adaptados e procurarase que dispoñan de tempo suficiente 
para realizar a proba escrita. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Farase unha proba escrita extraordinaria no mes de xuño, na cal o alumno deberá demostrar 
que domina os contidos mínimos para unha avaliación positiva. 
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8. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

- Observación directa. 
- Análise de tarefas e actividades.  
- Intervención e preguntas orais. 
- Comprobación de traballos escritos. 
- Probas orais e escritas. 
- Ficha de rexistro individual 
 

9. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación ordinaria seguirá as seguintes pautas: 

 As probas escritas realizadas representarán un 60% da cualificación global; 

 mentres que a actividade de aula, o restante 40%. Neste apartado, a cualificación do 
alumno dependerá de varios factores: 
o Expresión e comprensión oral: participación activa nos intercambios orais, fluidez e 

corrección na comunicación oral, aínda que se admitirán certos erros de construción 
e pronunciación dado o nivel do alumnado. 

o Actitude e comportamento: esforzo, interese, colaboración cos demais compañeiros, 
atención, respecto, realización das tarefas encomendadas, autonomía na 
aprendizaxe, capacidade do alumno para recompilar información, utilizar libros de 
consulta, resolver as súas propias dúbidas, etc. 

o Caderno de clase: no que aparecerán tódalas tarefas realizadas en clase debidamente 
corrixidas, as tarefas feitas na casa coa corrección correspondente, os apuntes de 
gramática, verbos, vocabulario, etc., tomados durante as clases, así como tódalas 
fotocopias distribuídas polo profesor. 

o Tarefas para realizar na casa: unha parte da nota global serán os deberes; o profesor 
orientará o estudio do alumno na casa como complemento do traballo na aula por 
medio de exercicios, tarefas que o alumno deberá traer resoltas a clase. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, nas que se valorará o grao de consecución dos 
obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, os criterios de avaliación e utilizando os distintos 
procedementos de avaliación. En cada avaliación haberá como mínimo unha proba escrita. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso dos alumnos. 
Cuantificaranse: 
-coñecementos e procedementos 
-actitudes, comportamento e traballo 

Para cualificar, observarase os seguintes elementos: 
-probas escritas 
-chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 
-organización e disposición do material de traballo (orde, actualización do caderno de clase) 
-participación activa 
-entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as indicacións 
-actitude 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO. 

Nos casos de alumnos que non acaden unha avaliación positiva durante o curso 
recomendarase a realización de exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à 
trous, chercher l’intrus, répondre à des questions; trouver la question, mettre ensemble la 
question et la réponse, compléter des phrases, cocher la bonne réponse, q.c.m., mettre en 
rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) e terán a oportunidade de recuperar mediante 
a realización dunha proba escrita sobre os contidos traballados en clase. 

Os alumnos que non alcancen os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións poderán 
recuperar aquela que teñan pendente no mes de xuño, mediante outra proba escrita. 
Finalmente, se non se supera tal proba, o alumno dispoñerá doutra oportunidade en setembro. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DOUTROS CURSOS. 

Os contidos esixibles e as actividades de avaliación para os distintos niveis de francés como 
materia pendente corresponderanse cos equivalentes do mesmo nivel para o resto do 
alumnado. 

Os alumnos que teñan francés pendente de cursos anteriores contarán cun Reforzo Educativo 
que permita traballar sistematicamente os aspectos fundamentais da materia pendente. Polo 
tanto, serán observados de forma especial polo profesor, proporcionándoselles material, 
explicacións adicionais na aula e no horario de atención a alumnos, etc., a través dunha 
avaliación continua (sendo francés unha materia con contidos progresivos). A tal efecto, o 
profesorado elaborará un sistema de rexistro detallado da evolución do alumno respecto á 
materia do curso anterior. De forma periódica o Departamento analizará a evolución destes 
alumnos. Se, como consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso no 
que está matriculado, se considera que o alumno alcanzou os obxectivos fixados para a materia 
pendente, decidirase a superación da materia pendente en reunión do Departamento. No caso 
de que estes alumnos non escolleran o Francés como optativa no curso actual, non podemos 
facer unha recuperación e seguimento na clase. A recuperación basearase na revisión dos 
materiais do ano anterior, que deberán facer individualmente. 

En todo caso, en maio e setembro realizarase unha proba final da materia pendente nos 
distintos niveis. A proba consistirá nun exercicio escrito, no que deben demostrar unha 
comprensión escrita simple, un exercicio de expresión baseado nun modelo, exercicios 
gramaticais e de vocabulario dun nivel que corresponda a programación de cada curso: 
exercices à trous, question-réponse, association image-graphie, etc. Pero en ningún caso a 
avaliación se poderá limitar a esta proba final, senón ao conxunto desta e do traballo realizado 
ao longo do curso cara á superación da materia. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada 
como para que cada alumno encontre as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa 
aprendizaxe. Polo tanto, flexibiliza-la intervención pedagóxica é unha condición obrigada se 
quere atender adecuadamente á diversidade dos alumnos. 

Esta diversidade queda reflexada nas diferenzas que presentan os alumnos en canto a: 
• Os seus coñecementos previos. 
• As súas ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés. 
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• Os seus intereses e expectativas. 
• As súas aptitudes. 
• Os seus distintos ritmos de aprendizaxe. 
• Os seus diferentes estilos de aprendizaxe. 
• As súas actitudes con respecto á escola.  

Para favorece-lo tratamento da diversidade, seguiremos estas pautas: 
a) Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas: organización do espazo-clase e 

agrupamentos do alumnado segundo as actividades (recunchos de traballo, exposicións 
no exterior da clase, ...) e segundo os intereses e as motivacións dos alumnos (reparto 
de tarefas en traballos cooperativos, de roles nas dramatizacións, ...); utilización de 
pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: visuais 
(observación de debuxos, fotos, vídeo, internet ...), auditivas (cancións, diálogos, 
karaoke,...), cinéticas (xogos, sketches, ...), globalistas (proxectos, lecturas, ...); 
aplicación de distintas modalidades de traballo: individual, en parellas, en pequeno ou 
gran grupo, en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo 
(negociación e aportación consensuada); utilización de diversos materiais e soportes: 
auditivos, escritos, visuais…; alternancia de actividades e duración das mesmas. 

b) Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo (a partir do segundo curso): 
manipulación de contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

c) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido: actividades de 
audición, dramatizacións, lecturas para extraer informacións concretas, exercicios para 
encher ocos en branco, observación de imaxes e resposta a preguntas sobre as 
mesmas…; prácticas de ampliación e reforzo; traballo sobre dificultades específicas: 
exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario, expresión oral, 
e expresión escrita, reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais (Vídeo); 
actividades facilitadoras das técnicas de estudio e auto aprendizaxe: consulta de 
dicionarios, organización do traballo persoal (auto-évaluation,  grilles d´auto et co-
évaluation  referentes a contidos e destrezas, o caderno persoal: toma de apuntes, 
presentación, listados de clasificación,  sínteses gramaticais, ...). 

Para o alumnado que non promocione (repetidor) elaborarase un programa individualizado 
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Francés colaborará nas actividades culturais que o centro organiza con 
motivo da conmemoración de días sinalados e na redacción da revista Pallares do centro.  

A continuación expóñense algunhas das actividades que se poden realizar en clase: 
- escoitas de distintas situacións tanto reais como inventadas, por exemplo: programas de 

radio, de televisión, etc.;  
- escoita de diversas cancións, tanto modernas como antigos de distintos autores e 

cantantes en lingua francesa, principalmente para fomentar a escoita e traducir e adaptar 
as letras das cancións aos dous idiomas;  

- elaboración de tarxetas de Nadal, de felicitacións por San Valentín  ou de marcapáxinas con 
motivo do día do libro;  

- proxección de fragmentos de películas emblemáticas do cine francés que nos permiten 
debater sobre as semellanzas e diferenzas entre as nosas culturas;  

- elaboración de receitas e carteis sobre a gastronomía francesa: as crêpes, a quiche lorraine 
(pastel de queixo, xamón y bacon), os exquisitos patés coma o de codorniz con pasas, o de 
pato ou a terrina rústica, sen esquecer a gran variedade de queixos (roquefort, camembert, 
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brie, bleu d’Auvergne...) ou as deliciosas trufas e bombóns;  
- degustacións dalgúns dos produtos máis típicos da gastronomía francesa, coma por 

exemplo as deliciosas crêpes bretonnes;  
- exposición de carteis dando a coñecer tanto os monumentos máis representativos de 

Francia, como a súa música, a súa literatura ou incluso os seus perfumes máis selectos. 

 

14. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

De acordo co plan lector, a área de Francés (2ª Lingua Estranxeira) contribuirá de forma 
especial á promoción da lectura no alumnado por medio das seguintes actividades: 

 Lectura de todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, 
gráficos, en soporte impreso ou electrónico. Fomentarase a práctica da lectura, tanto 
individual como colectiva, realizada en voz alta e traballaranse técnicas de comprensión 
lectora, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do 
alumnado, expresión oral, etc.  

 Consulta de obras en papel e outros formatos para obter información sobre a cultura 
francófona. 

 Traballos sobre distintos temas relacionados coa cultura francófona (gastronomía, 
xeografía, deportes, literatura, etc.) nos que os alumnos poderán empregar material de 
consulta da biblioteca ou consultar en internet. 

 Lectura dun libro, como mínimo, en cada trimestre a escoller polos propios alumnos 
entre os propostos polo profesor, adaptado  ao seu nivel, que o alumno terá que ler na 
casa. Posteriormente realizaranse na clase as actividades derivadas desta: lectura en voz 
alta, comentarios, comparacións entre libros lidos, recomendacións a compañeiros… Co 
fin de promover o interese pola lectura fomentarase a lectura por pracer e non como 
destripamento de dificultades gramaticais e léxicas.  

 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación forman xa parte da vida de todos, de aí 
que o departamento de Francés Lingua Estranxeira aposte por integralas tamén no currículo. 
Coas TIC, ábrense para o profesorado enormes posibilidades de actuación na aula tendo en 
conta, ademais, que se trata de ferramentas capaces de motivar ao alumno moito máis que as 
estratexias convencionais.  

Dende este departamento, aproveitaranse algunhas das ferramentas que ofrece Internet, no 
que se refire ao aprendizaxe do FLE, como dicionarios on line, recursos didácticos, prensa, 
recursos audio/vídeo (documentos sonoros, radio, televisión…), xogos, portais pedagóxicos… 

Potenciarase a familiarización dos alumnos con tódolos soportes da información, tanto para 
solventar as dúbidas que lles xurdan, como para localizar material de traballo, e incluso para 
expor creacións propias.  

Na maior parte dos temas da nosa materia intentarase planificar actividades de busca de 
información a través da rede ou en enciclopedias dixitais e traballaranse algúns dos contidos 
do currículo en soporte dixital. 
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16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

A programación será revisada ao longo de todo o curso a través das reunións de 
Departamento, nas que se estudará o grao de cumprimento da programación nos diferentes 
grupos de ESO e se fará unha avaliación permanente da mesma. 

A avaliación da propia programación levarase a cabo a través de: 
-Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
-Cuestionarios (ós alumnos). 
-Intercambios orais (entrevistas con alumnos, debates). 

 

 

Guntín, 23/09/2021 

 

 
Asinado pola xefa do departamento: Marta Rodríguez Fernández  
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Departamento de Inglés do CPI Tino Grandío de Guntín esforzarase neste curso académico 2021-2022 por seguir 

o camiño marcado nos cursos anteriores. Básicamente, manteremos a mesma liña de actuación, intentando 

corrixir aquelas deficiencias observadas con anterioridade e reflectidas nas memorias de cursos anteriores, á vez 

que introducindo aquelas novidades que nos parezan relevantes. 

O Departamento de Inglés segue estando formado neste curso 2021-2022 polas seguintes profesoras: 

• A xefa de departamento, María del Pilar Quiroga Fernández, mestra de primaria adscrita con destino 

definitivo no centro e profesora que imparte a materia de lingua inglesa en 1º e 2º da ESO (incluíndo o 

desdobre de sección bilingüe) e, á súa vez, completa horario lectivo no departamento de lingua española 

coa materia de lingua e literatura castelá en 1º de ESO e no departamento de xeografía e historia coa 

materia de valores éticos de 2º de ESO. 

• Ana Arias Castro, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e xefa deste 

departamento, que imparte a materia de Investigación e tratamento da información en 1º de ESO e lingua 

inglesa como primeiro idioma estranxeiro en 3º e 4ºA e B da ESO, completando o seu horario coa 

dedicación á xefatura de estudos 

• Cóntase tamén coa chegada da auxiliar de conversa en lingua inglesa, a estadounidense Jean Cutter, para 

o centro desde o mes de outubro ao de maio. 

Pola súa banda, o perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do 

medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. Nos niveis de secundaria obrigatoria 

correspóndelle asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algún do cal xa estudou no 

mesmo durante a Educación Primaria, así como a totalidade do alumnado que provén do CEIP de Lousada. Tamén 

temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos 

Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que acode desde a cidade de Lugo. A pesar da existencia de 

dúas pequenas vilas no Concello, a actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos 

casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio e industria, habendo 

tamén algún empregado do sector servizos. 

Como características de aprendizaxe máis sinaladas entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo 

coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as linguas estranxeiras. En moitos casos tamén pesa o medo 

ao traballo e esforzo que supón aprender unha lingua estranxeira. 

Pretendemos neste curso que agora se inicia, continuar coas seccións bilingües, en lingua inglesa na materia de 

música en 2º de ESO e en ciencias sociais cun grupo de 4º de ESO. Comunicouse a suspensión da sección bilingüe 

de ciencias sociais en 3º de ESO. Parécenos unha iniciativa particularmente interesante pois no Concello o 

alumnado non ten posibilidade de acudir a clases de inglés nin nunha Escola Oficial de Idiomas nin en ningunha 

academia particular.  

Non contamos en cursos anteriores co apoio de profesorado de Pedagoxía Terapéutica na nosa materia, algo que 

podería ser moi útil con certo alumnado que arrastra deficiencias xa desde a Educación Primaria, en concreto, 

temos alumnado que posúe unha Adaptación Curricular e outro que rematou o curso anterior con Reforzo 

Educativo ou coa materia de inglés suspensa ou ben que a superou en cualificación pero moi ao límite de 

adquisición dos contidos mínimos sen desenvolver as competencias no grao esperable dunha cualificación de 

aprobado. 

En canto aos medios materiais, atopámonos con aulas diáfanas que permiten todo tipo de agrupamentos de 

alumnado aínda que no presente curso a necesidade de manter as distancias vai facer máis difícil realizar 

actividades que requiran mobilidade. Só será posible, polo tanto, a organización tradicional do alumnado fronte ao 

profesor, algo particularmente incómodo cando pretendemos realizar actividades orais. 

Contamos tamén coa existencia de dous reprodutores de CD, para uso dos membros do Departamento e de tres 

equipos de vídeo e de DVD para uso de todos os membros do CPI. Tamén temos diverso material elaborado desde 

o departamento e subido á plataforma EVA-Edixgal. Haberá que continuar neste curso coa elaboración de novo 

material que enriqueza a páxina web e a plataforma EVA. Tamén grazas ao programa de libros dixitais contamos 
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cun ordenador persoal para cada profesora no que está instalado o programa EVA off-line en toda a ESO. Ademais, 

existen tamén no centro dúas aulas de informática; a secundaria está dotada de máis de quince ordenadores para 

os que tamén contamos con material en CD-ROM para lingua inglesa tanto en lecturas como en exercicios; a de 

educación primaria –que tamén se pode utilizar ocasionalmente- conta con oito equipos completamente 

renovados.  

As propias aulas de clase en 1º a 4º de ESO contan con equipamento Abalar, ordenadores individuais, proxector e 

PDI. 

Xa desde a creación do centro como CPI, púxose en marcha cunha excelente acollida por parte do alumnado, unha 

biblioteca de Departamento na que contamos na actualidade con máis de 500 títulos de niveis adecuados ao noso 

alumnado de ESO. Pretendemos, neste curso, seguila dotando de novidades de todos os niveis e xéneros para 

ofrecerlle ao alumnado un aliciente máis para a lectura en inglés. Se é posible, intentaremos abrir o Departamento 

un recreo á semana de forma que unha profesora de inglés poida asesorar nese período ao alumnado interesado 

en ler estes libros. Promocionarase neste curso o préstamo de materiais multimedia: CDs que acompañan aos 

libros de lectura, revistas con CD de audio, etc.  

A experiencia do confinamento, e as previsibles dificultades que a pandemia poida provocar este curso, farán 

necesario seguir dotando o espazo EVA de Edixgal para os cursos correspondentes. Así mesmo, haberá que 

contemplar facilitar o seguimento das clases ao alumnado que por unha ou outra razón non poida asistir a clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son competencias básicas as que debe desenvolver o alumnado ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 

a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e para ser 

capaz de levar a cabo unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   

A través da materia de Investigación e tratamento da información incidirase na mellora de diversas competencias 

básicas de forma integrada e espontánea. Máis concretamente: 

• Competencia en comunicación lingüística ao potenciar a lectura e selección procedente de diversas fontes 

bibliográficas e dixitais principalmente. Tamén se potenciará a capacidade de paráfrase e expresión das 

ideas obtidas coa propia linguaxe dentro dun rexistro axeitado. Esta expresión será tanto de forma oral 

coma escrita. 

• A Competencia dixital será unha competencia fundamental a traballar desde a materia pois se pretende 

que o alumnado se capacite para poder obter e elaborar información en diversos formatos dixitais, de 

forma que estas aprendizaxes poidan ser exportables a outras materias. 

• Competencia para aprender a aprender ao promover a utilización de diversas fontes de uso habitual fóra 

do contexto escolar para a obtención e difusión de información propia e allea. Tamén se buscará 

promover a aprendizaxe dunha forma de traballo organizada tanto de forma individual coma en grupo. 

• Competencia social e cívica ao favorecer o respecto, o interese e a correcta comunicación. Prestarase 

especial atención á protección e respecto dos dereitos de autor nas producións alleas e propia. Tamén se 

fomentará o uso crítico das redes sociais como forma social de elaboración de información. 

• Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor ao fomentarse no alumnado a iniciativa á 

hora da elección e selección da información pertinente desde diversas fontes para o traballo a 

desenvolver así como á hora de redactar e criticar e/ou defender as opinións persoais. 

• Competencia da conciencia e expresións culturais a través do respecto aos dereitos de autor, selección de 

ilustracións para enriquecer os traballos, evitando sempre o plaxio ou o trato inadecuado da autoría e o 

recoñecemento da mesma. 

Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INGLÉS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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A través da materia de inglés incidirase na mellora de diversas competencias básicas de forma integrada e 

espontánea. En concreto, inglés contribuirá a mellorar as seguintes competencias ao longo de toda a etapa da ESO: 

• Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos 

e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, baseada na 

potenciación de habilidades comunicativas, contribuirá á adquisición desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta 

competencia é primordial no discurso oral, por adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así 

mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar, oralmente e por escrito.  

• Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade dos alumnos/as para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. A adquisición de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a 

lingua estranxeira ao longo da vida.  

• O uso da carpeta do Portfolio (en 1º e 2º de ESO) e do e-PEL (en 3º e 4º) será un medio para exercitar a 

autoaprendizaxe e aprender empregando novas estratexias que faciliten a autoavaliación e o 

descubrimento das formas e medios de aprendizaxe máis adecuados ao estilo persoal de cada alumno, 

potenciando esta competencia que será clave durante o resto da vida do alumnado no que a aprendizaxe 

de linguas deberá ter un peso importante. 

• Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, nunha lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para 

construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, 

conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

• Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato 

á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico e actividades de 

eTwinning en intercambios coa xuventude doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

• Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e 

cando se favorecen os traballos creativos individuais ou en grupo, como poden ser a realización e a 

representación de simulacións e de narracións.  

• Esta competencia tamén se traballará a través das actividades deseñadas para a participación na 

convocatoria do Portfolio Europeo das Linguas. Procurarase integrar nelas contidos lingüísticos e culturais 

referidos aos países anglófonos. 

• Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación. Isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo. 

• Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia en cada 

curso.
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO  

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

Velaquí os obxectivos xerais da materia: 

1. Poder aproveitar os recursos informativos ao alcance do alumnado no centro escolar: biblioteca escolar e 

internet. 

1.1. Coñecer o sistema de organización de bibliotecas, o catálogo e a CDU. 

1.2. Acceso e uso de buscadores en internet: palabras clave e estratexias de uso. 

2. Valorar as posibilidades de difusión da rede e comprender os seus riscos. 

2.1. Espazos web fiables e útiles.  

2.2. Contrastar a información obtida. 

2.3. Valorar as creacións colectivas en internet. 

3. Organizar e planificar un traballo de investigación: 

3.1. Uso de esquemas e organización das partes. 

3.2. Reparto de tarefas en traballos en grupo. 

4. Seleccionar a información máis axeitada para cada necesidade. 

4.1. Ler e extraer información de diversos tipos de texto e fonte, evitando “copiar e pegar”. 

4.2. Cotexar a información e extraer a necesaria na nosa busca. 

4.3. Recoller as fontes correctamente para poder citalas ben no traballo. O plaxio. 

5. Xerar contidos adecuados partindo das buscas realizadas. 

5.1. Presentar correctamente os traballos elaborados, a man ou en formatos dixitais: procesador de textos e 

presentacións. 

5.2. Usar e ilustrar con imaxes, esquemas e diagramas. 

5.3. Organizar os traballos con portada, índice, paxinación, bibliografía, etc. 

5.4. Expoñer oralmente un traballo de forma axeitada. 

5.5. Citar convenientemente as fontes empregadas. 

5.6. Axustarse a un guión previo. 

5.7. Subir e aloxar os materiais realizados en plataformas educativas en liña. 

1º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de 

material semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre os edificios 

que se atopan nunha veciñanza, unha conversación entre a secretaria dun centro comunitario e un 

rapaz que quere unirse a el, unha familia que está pedindo comida a través de Internet, uns mozos 

que están pedindo e dando enderezos e lendo un mapa, unha entrevista radiofónica, etc.).  

1.1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  
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2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar, presentarse a si mesmos e aos demais, dar información persoal sobre os propios gustos e 

intereses, falar sobre os tempos e as horas, expresar gustos e preferencias, pedir comida, falar sobre 

unha foto, dar e pedir enderezos, intercambiar información, falar das súas vacacións, dos seus plans 

futuros, etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel.  

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contractas e dalgunhas formas débiles), o ritmo e 

a entoación.  

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, dar información persoal, falar de 

actividades e rutinas, comprar comida, describir persoas, lugares e cousas, dar indicacións para chegar a 

un sitio, expresar habilidades, gustos e preferencias, obriga e prohibición, facer suxestións e aceptalas ou 

rexeitalas, describir experiencias pasadas e plans futuros, etc.).  

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, o 

lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia).  

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saúdos e 

presentacións, intercambio de información persoal, gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas 

e lugares, expresión de hábitos, peticións, ordes, instrucións, suxestións, enderezos, descrición de 

accións en curso, actividades de tempo libre, o tempo atmosférico, o pasado, plans futuros, etc.  

2.8. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o PresentContinuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.). Participar en 

actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con todos os 

integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes de correo electrónico, unha páxina web, un blog, un cuestionario, 

letras de cancións, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos temas, etc.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.4.1. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva.  

3.4.2. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.4.3. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.4.4. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.4.5. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.4.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.4.7. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  
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3.4.8. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.4.9. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.4.10. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.4.11. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, falar de actividades e de rutinas 

propias, expresar gustos e preferencias, describir personaxes famosos, a casa na que vivan e a súa 

cidade, experiencias pasadas en viaxes de vacacións, anunciar unha excursión, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, 

o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os 

conectores de secuencia).  

4.3. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o Present Continuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.2.1. Utilizar os coñecementos previos.  
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7.2.2. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.2.3. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.2.4. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.2.5. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.2.6. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.2.7. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.2.8. Crear asociacións funcionais.  

7.2.9. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.2.10. Deducir e inducir regras.  

7.2.11. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.2.12. Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos.  

7.2.13. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.2.14. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.2.15. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.2.16. Utilizar a autocorrección.  

7.2.17. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora.  

7.2.18. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, carteis anunciadores, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, o seu lugar na oración); o pronome (persoais suxeito e obxecto, interrogativos e 

demostrativos); o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going 

to e o Present Continuous con valor de futuro, os verbos modais (can / can’t e must / musn’t); o 

adverbio (os de frecuencia, modo e intensidade); a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais) e os conectores de secuencia.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

2º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 
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1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre datos persoais dunha 

rapaza, un lugar da India, a compra de roupa para asistir a unha festa, un xogo de computador, un soño, 

unha historia de detectives, os gustos musicais dunha rapaza e as cousas que leva a unha viaxe escolar, 

unha organización que coida o medio ambiente, etc.). 

1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar e presentarse, intercambiar información persoal, describir lugares, cousas e persoas, expresar 

cantidade, describir e contrastar hábitos e accións que transcorren no presente, indicar obrigas e 

prohibicións, dar consellos, facer suxestións, falar das súas preferencias, describir accións pasadas, falar 

de plans futuros, facer predicións, expresar condicións, etc., e sobre os demais temas incluídos neste 

nivel. 

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contraídas e dalgunhas formas débiles), a 

acentuación das palabras e das oracións, o ritmo e a entoación. 

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

describir lugares, cousas e persoas, expresar cantidade, describir e contrastar, hábitos e accións que 

transcorren no presente, indicar obrigas e prohibicións, dar consellos, facer suxestións, etc.). 

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

tempo, o lugar das palabras na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia). 

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as sobre as cousas que se 

poden facer en distintos lugares dunha cidade, os uniformes, os aparellos tecnolóxicos, os distintos 

modos de comunicación entre homes e entre animais, as profesións, os instrumentos musicais, etc..  

2.8. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes orais (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, os 

cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, contraste 

Present Simple / Present Continuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / could / 

should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past Simple / 

Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, be going 

to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, etc.). 

2.9. Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase.  
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3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes curtas en móbiles, correos electrónicos, un folleto, un blogue, 

distintos tipos de artigos, o horóscopo, letras de cancións, historias de detectives, pósteres, itinerarios, 

textos breves sobre distintos temas, etc. 

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.6. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos coñecementos 

culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.7. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.8. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.9. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.10. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.11. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.12. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.13. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.14. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.15. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, describir un lugar, un amigo/a 

ou familiar, un curso e un día especial nas súas vidas, escribir o final dunha historia de detectives, indicar 

as regras dun xogo ou deporte, describir unha viaxe que lles gustaría facer, mencionar un material 

reciclado e explicar o seu proceso, etc.). 

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar das palabras na oración, as conxuncións, os 

conectores de secuencia, a organización das ideas -introdución, desenvolvemento e final-). 

4.3. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes escritas (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, 

os cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, 

contrastePresent Simple / PresentContinuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / 

could / should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past 

Simple / Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, 

be going to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, 

etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  
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5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.8. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, folletos, etc.) 

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, a súa posición na oración, o seu grao: comparativo e superlativo); o pronome 
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(persoais suxeito e obxecto, interrogativos, posesivos e demostrativos); o verbo (o imperativo, to be, 

havegot, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going to, will, o Present Continuous 

con valor de futuro, o Past Continuous, os verbos modais (can / can’t, must / musn’t, could / couldn’t, 

should / shouldn’t); os adverbios de frecuencia, a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais), o xenitivo saxón, os conectores de secuencia, o primeiro 

condicional. 

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

3º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais para a materia de inglés neste curso, que sempre tentarán aproveitar e desenvolver 

os contidos especificados no apartado correspondente: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e coa profesora para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  
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2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. 

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  
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3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. 

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o caderno da materia. 

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  
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7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira.  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

4º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  
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3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, havegot, o Present Simple e oPresent Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  
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6.3. Organizar o caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  
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9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

Tendo en conta que o libro de texto vai ser a guía respecto á orde de aparición dos contidos no curso, como norma xeral os contidos correspondentes ao primeiros trimestre serán os 

correspondentes ás unidades 1,2 e 3; os do segundo trimestre os das unidades 4, 5 e 6 e finalmente os do terceiro os das unidades 7, 8 e 9.  Se non se especifica a que unidade se refiren, é 

porque se entende que son contidos que se traballan ao longo de todo o curso escolar aínda que poida ser en distinta medida ou forma. 

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDADE BLOQUE CONTIDO 

 B.1 Bloque 1: A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital. Dixitais  e en 
fotocopias 

Set/Out – 4 sesións CUESTIONARIO 

1 B.1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. 

B.1.2. As bibliotecas como espazos culturais. 

B.1.3 Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais. 

B.1.4. Estratexias de procura eficaz. 

B.1.5 Dereitos de autoría 

2 B.2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca Dixitais e en 
fotocopias 

Out/Nov – 3 sesións 

B.2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar 

B.2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información 

B.2.5 Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura. 

B.2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información. 

B.2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. 

B.2.8.  Fiabilidade dos espazos web. 

B.2.9.  Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.10 Valoración da información recollida na rede. 
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3 B.3. Organizarse para investigar Dixitais Nov – 3 sesións Traballo realizado 
polo alumnado 
sobre un tema 
acordado na aula. 

B.3.1. Procesos de investigación. 

B.3.2.  Planificación dun proceso de investigación. 

B.3.3. Traballo en grupo. 

B.3.4.  Preparación da procura informativa. 

4 B.4. Procura e tratamento da información. Dixitais Dec. – 3 sesións 

B.4.1. Necesidades informativas, fontes de información e procesos de procura, 
valoración e selección da información 

B.4.2.  Análise e comprensión da información atopada. 

B.4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B.4.4. Proceso da información: extracción e síntese. 

B.4.5. Citas e referencias. 

2ª AVAL. 5-1 B.5. Xeración de contidos e comunicación Dixitais Xan/Feb/Mar – 10 
sesións 

Traballo 
elaborado en 
procesador de 
textos polo 
alumnado. 

B.5.1. Organización e reelaboración da información. 

B.5.2. Estruturación da información recollida mediante gráficos, diagramas, etc. 

B.5.3. Reelaboración e personalización da información. 

B.5.4. Presentación dos produtos informativos propios. Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

3ª AVAL. 5-2 B.5.5. Elaboración de materiais de apoio ás presentacións orais. Dixitais Abr/Mai/Xuñ – 12 
sesións 

Traballo 
elaborado nunha 
presentación 
polo alumnado 

B.5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos, monografías, presentacións, 
produtos audiovisuais, etc.) 

B.5.7. Tratamento e edición de produtos dixitais (presentacións, vídeos, etc.) 

B.5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B.5.9.  Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo traballo 
das demais persoas. 

B.5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
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investigación á vida persoal, académica e social. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

IDENT
. 
CONTI
DOS 

IDE. 
CRIT
ERIO
S 

IDENT. 
ESTÁNDAR 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

TRABALLO EN 
CLASE 

PROBA ESCRITA 
/ 
CUESTIONARIO 

RÚBRICA 
(INCLUIDA) 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1 B.1           

B.1.1. 

. 

 INEINB1.1.1. CCL / CD / CAA /  
CSIEE / CCEC 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de 
lectura e de información. 

100%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.1.2 CCL / CD / 
CAA 

Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos 
informativos para os seustraballosindividuais e grupais. 

75%     CL / EOE 

B.1.2.  INEINB1.2.1. CSC Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no 
seu contorno máis próximo. 

75%     CL / EOE 

B.1.3  INEINB1.3.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Diferencia os documentos informativos en función do 
seucontido. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.3.2. CCL / CAA Acode ásfontesorais de referencia no seu contorno máis 
próximo para determinadas necesidades informativas. 

75%     CL / EOE 

 INEINB1.3.3. CSIEE / CAA Accede de forma autónoma a contidosaudiovisuais, 
presenciaisouvirtuais. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

B.1.4.  INEINB1.4.1. CCL / CAA Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.4.2. CCL / CAA / 
CD 

Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos 
dixitais. 

100%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.1.5  INEINB1.5.1. CSC / CAA  Identifica e respecta a autoría de textos ouimaxes. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

2 B.2.1.  INEINB2.1.1. CCL / CAA Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os 75%   Cuestionario  CL / EOE 



Programación do departamento de inglés 

 

26 

fondos. 

 INEINB2.1.2. CAA / CSIEE Recupera facilmente os documentos que precisa. 75%     CL / EOE 

B.2.2.  INEINB2.2.1. CAA / CD / 
CSIEE 

Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 75%     CL / EOE 

 INEINB2.2.2. CAA / CD / 
CSIEE 

Localiza documentos, en función das súas necesidades 
informativas, no catálogo web da biblioteca. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.2.4.  INEINB2.4.1. CD Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 

75%     CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.4.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza internet valorando as característicasdeste medio en 
relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a 
veracidade, a organización, a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
CV 

B.2.5  INEINB2.5.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Establece un sistema de procura eficaz de información 75%     CL / EOE 

 INEINB2.5.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura 
para localizar información na web. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.5.3. CD / CAA Identifica produtos informativos diferentes en función das súas 
necesidades e dos seusobxectivos de traballo. 

75%     CL / EOE 

 NEINB2.5.4. CD / CAA Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 75%     CL / EOE 

B.2.6.  INEINB2.6.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as 
finalidades para as que foron creadas: educativa, participativa, 
etc. 

75%     CL / EOE / 
CV / TIC 

B.2.7.  INEINB2.7.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Navega por internet con seguridade preservando a 
súaidentidade e a súaprivacidade. 

75%     CL / EOE 

B.2.8.   INEINB2.8.1. CCL / CD / 
CAA 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: 
autoría, data de actualización, tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.9.   INEINB2.9.1 CD / CSC Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.1
0 

 INEINB2.10.1. CCL / CD / 
CAA 

Compara a información recollida en distintas fontes 
informativas na rede. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB2.10.2. CCL / CD / Contrasta a información recollidana rede con 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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CAA outrasfontesoraisou impresas. 

3 

 

B.3.           

B.3.1.  INEINB3.1.1. CAA / CSIEE Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas 
fases. 

75%     CL / EOE 

B.3.2.   INEINB3.2.1. CCL / CAA Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.3.  INEINB3.3.1. CCL / CAA / 
CSC 

Escoitaaos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, 
argumenta as súasopinións e respecta as opinións das 
outraspersoas. 

75%     CL / EOE / 
CV 

 INEINB3.3.2. CCA / CSC Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que 
lle corresponden. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
CV 

B.3.4.   INEINB3.4.1. CCL / CAA Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.5.  INEINB3.5.1. CCL / CAA Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura 
de información. 

75%     CL / EOE 

4 B.4.           

B.4.1.  INEINB4.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Identifica o tipo de información que precisa en función 
dunsobxectivos. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.1.2. CCL / CD / 
CAA 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súanecesidade 
informativa. 

75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.3. CCL / CD / 
CAA 

Concreta o proceso de procura de información 75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.4. CCL / CD / 
CAA 

Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 75%     CL / EOE 

B.4.2.   INEINB4.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.2.2. CCL / CD / 
CAA 

Deduce información implícita ou explícita dos 
contidosaudiovisuais e dos textos dos medios de comunicación. 

75%     CL / EOE / 
TIC 

B.4.3.  INEINB4.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Selecciona a información tras valoralaseguindouns 
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
etc.). 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.4.4.  INEINB4.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 



Programación do departamento de inglés 

 

28 

B.4.5.  INEINB4.5.1. CCL / CD / 
CAA / CSC / 
CCEC 

Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

2ª AVALIACIÓN 

5 B.5.         Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.1.  INEINB5.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para 
organizar a información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.2.  INEINB5.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre 
entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.3.  INEINB5.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da 
información reunida. 

100%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.4.  INEINB5.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Presenta os seustraballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.4.2. CCL / CD  Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 100%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
TIC 

3ª AVALIACIÓN      

B.5.5.  INEINB5.5.1. CCL / CD Elabora material de apoio para as súaspresentaciónsorais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.5.2. CCL / CD / 
CAA 

Realiza sinxelaspresentacións para amosar o resultado dos 
seustraballos de investigación. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.6.  INEINB5.6.1. CAA / CD 
/CSD / CSEC 

Cita con corrección os libros consultados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.6.2. CCL / CD / 
CAA / CSC 

Segueunha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, 
música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.7.  INEINB5.7.1. CD / CCEC Incorpora imaxesaosseustraballos de investigación. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.8.  INEINB5.8.1. CCL / CD Respecta unhas pautas mínimas naprodución de textos dixitais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.9.   INEINB5.9.1. CCL / CSIEE Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.9.2. CCL / CSC / Defende con argumentos as opinións propias e respecta o 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
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CSIEE traballoalleo. CV 

 INEINB5.9.3. CCL / CSC Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das 
compañeiras, e valora con argumentos o seutraballo. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

B.5.1
0. 

 INEINB5.10.1. CAA / CSIEE Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa 
participación no proceso duntraballo de investigación, 
individual ou grupal. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.2. CAA / CSIE Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.10.3. CAA / CSC Valora con criterio e respecto o traballo das outraspersoas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.4. CAA / CSIEE Incorpora as aprendizaxes realizadas a novosprocedementos de 
traballo e de relación no medio escolar e social. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 
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RÚBRICA 1 

 

TRABALLO DE CLASE A MAN – RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada limpa, sen 
corrección, marxes adecuadas e 
con boa letra.  

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes suficientes, boa letra e 
pode haber algunha pequena 
corrección. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, non se respectan as 
marxes, a letra é difícil de ler ou 
haI demasiadas correccións. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 

 

 



Programación do departamento de inglés 

 

31 

RÚBRICA 2 

 

TRABALLO CON PROCESADOR DE TEXTO – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada axeitada, marxes, 
texto xustificado e distintos 
estilos segundo o tipo de texto 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes, xustificado ou estilos. 

O traballo ten fallos importantes 
respecto a portada, marxes, 
xustificado ou estilos. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía e 
empregando correctamente o 
corrector do programa. 

Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 3 

TRABALLO CON PRESENTACIÓN DIXITAL – RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
con unha plantilla axeitada e 
seguindo as normas vistas na 
clase. 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
plantilla, distribución de 
elementos, etc. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, mala distribución de 
elementos, etc. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados, visuais e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados, 
visuais e con títulos. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados, ou faltan ilustracións 
ou de forma confusa. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Ilustración Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos 
suficientes para apoiar o texto. 

Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos aínda 
que non sexan sempre suficientes 
para apoiar o texto. 

A cantidade ou calidade das 
ilustracións e/ou gráficos é 
insuficiente. 

O texto non se ve apoiado por 
elementos visuais como 
ilustracións ou gráficos. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada. 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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Exposición oral A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
e non se realiza lendo senón 
proporcionando as ideas 
principais apoiándose na 
presentación dixital. 

A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
aínda que se lea boa parte dela 
para as ideas principais 
apoiándose na presentación 
dixital. 

A exposición oral é incompleta 
con relación ao tema a 
desenvolver. 

A exposición oral non consegue 
expoñer o tema a desenvolver. 
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1º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTREZ
A 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura comprensiva de textos   ou  libros sinxelos dun nivel adecuado 
sobre personalidades coñecidas 

Lectura de textos sobre lugares. 

Descrición de lugares. 

Repaso dos números e prezos. 

Información xeral dunha persoa. Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, nacionalidade, lugar de residencia... 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

Setembro/outubro – 
18 sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

 Vocabulario relacionado coa aula e cores 

Vocabulario sobre lugares, familia, personalidades e cociña 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. O verbo to be e to have. Formas negativas e interrogativas 

O Presente Simple. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Preguntas e respostas sobre información persoal. 

Falar sobre apariencia e personalidade dos que nos rodean. 

Sons e fonemas  vocálicos. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Presentación persoal , datos relevantes. 

Similitudes e comparacións cos demais. 

Preguntar e responder axeitadamente 

Recoñecemento e uso de normas de cortesía propias da idade. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Expresión básicas de comunicación. 

Escoitar e facer textos sobre descricións de lugares 

Facer diálogos e textos sobre un mesmo, familia e amigos. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto, parénteses e 
comiñas. 

2 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Compresión xeral de textos sobre fauna,flora e clima do seu   nivel . 

Comprensión de textos sobre comidas, receitas e menús . 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
propios., libro 
de texto 

Novembro/decembr
o – 18 sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre animais, plantas e comidas. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Nomes contables e incontables. Diferenza e utilización. 

Expresións de cantidade: much, many, some , any; How many/ how much. 

Os tempos verbais: Presente  simple e continuo: forma e  uso. 

Uso de verbos modais: Can, must e as súas formas negativas e 
interrogativas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos en restaurantes 

Descricións de animais e plantas. 

Comprensión da exposición de traballos de compañeiros. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos simulando situacións de restaurantes. 

Exposición de preferencias de comidas e receitas. 

Presentación de mascotas. 

. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos propios a partir de textos lidos. 

Presentación coidada dos textos (marxes, limpeza, tamaño da letra). 

. 

 

2ª AVAL. 3 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre deportes e equipamento necesario para que se poidan 
practicar. 

Lectura comprensiva de textos sobre tecnoloxía e aparellos domésticos. 

 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

Xaneiro/febreiro – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase VOCABUL

ARIO 
B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario relativo a deportes, actividades do tempo libre, tecnoloxías 
(internet, móbiles...) e aparellos domésticos . 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en espazos deportivos e 
comerciais.. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso dos verbos modais: be allow, may, be able to, should. 

Uso do Past simple. 

Uso e dominio de instrucións 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Presentación de diferentes deportes. 

Descrición de diferentes produtos. 

Pronunciación correcta do novo vocabulario. 

Correcta discriminación de verbos en past simple rematados en -ed 
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INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) de compras de móbiles. 

Simulación de compras de equipamentos deportivos ou relacionados co 
tempo libre. 

Diálogos que traten temas deportivos, de lecer ou tecnolóxicos. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Composición de textos sobre o seu deporte favorito. 

Descrición do seu teléfono móbil ou aparato de tecnoloxía máis valorado. 

4 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos relacionados co mundo do espectáculo, música e artes 
escénicas. 

Análise de publicacións sobre a xeografía e historia do lugar no que se vive. 

Interpretar guías turísticas. 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

 

Febreiro/marzo – 15 
sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Coñecer vocabulario sobre a xeografía e historia. 

Vocabulario e expresións relacionadas co turismo 

Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso do presente continuo e – be going to- para expresar o futuro. 

Dominio de pasado de verbos irregulares de uso común. 

Uso da correcta puntuación. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

Interpretación de guías turísticas.. 

Expresións coloquiais da conversa para describir lugares turísticos. 

Discriminación auditiva de vocabulario de escrita semellante 
(desert/dessert). 
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B5.1. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposición- crítica da película favorita. 

Presentación de guía turística do lugar en que viven. 

Intercambio de opinións sobre plans de viaxe ( lugar, actividades, medio de 
transporte...). 

 

 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos sobre as súas películas favoritas. 

Presentación da súa propia guía sobre o lugar no que viven como reclamo 
turístico. 

Redacción sobre os plans de viaxe, reais ou ficticios. 

. 

 

3ª AVAL. 5 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de descricións de situación reais ou imaxinarias no futuro. 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

. 

Abril/maio – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación, 
presentación de 
traballos e 
traballo en clase 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre ciencia ficción. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Formación e uso do future simple con will e There will be. 

Present continuous e Be going to…con significado de futuro. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de audicións ou películas de temas sobre o futuro. 

Discriminación do novo vocabulario aprendido. 

Preguntas relacionadas co futuro. 

Os sons /v/ /b/ /ʤ/ e /g/. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

Reprodución dos plans do futuro traballados. 

Exposición das súas opinións . 
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B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Debate sobre o pensar de cada quen. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Redacción de textos expresando a opinión sobre o futuro. 

Escribir diálogos entre amigos que planifican un evento. 

 

Redacción sobre como se ve no 2050. 

6 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos que expresan desexos futuros relacionados con acción ou 
hábitos pasados. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio/Xuño – 15 
sesións 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Expresións de tempo e adverbios de modo, lugar e tempo. 

As exclamacións: What a great idea!/What a wonderful holiday!... 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Used to. 

Tempos verbais pasados en todas assúas formas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de textos con predición de futuro. 

Sons /ʧ/, /ʃ/, /θ/ e /ð/. 

 

 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

Exposición oral dos textos escritos 

Comparación das diferentes experiencias e plans. 

Representar o seu sentir apoiándose en frases curtas. 
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B5.5. 

B5.7. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos curtos escritos sobre soños e metas. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B3.2 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

ortográficas e os signos de puntuación. EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CD indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

5-6 LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU B5.6. PLEB5. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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LARIO B5.7. 7. CAA 

CSC 

CCEC 

suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 
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B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

CCEC directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

 PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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2º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.3. 

Lectura de textos extraídos (e adaptados) de internet sobre algunha ONG. 

Lectura dun texto descritivo.  

Artigos informativos. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario relacionado co instituto e a escola: horarios, materias, 
materiais, etc. 

Vocabulario sobre actividades de tempo libre. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A expresión da cantidade: thereis/there are, 
quantificadores,Howmuch/howmany 

O presente simple e o presente continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.2. 

B1.3. 

Comprensión de conversas no ámbito escolar. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B5.1 

B5.4. 

B5.5. 

Falar sobre actividades e afeccións. 

Realizar unha descrición dunha foto oralmente e contestar preguntas sobre 
ela. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Descrición dunha foto. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

Comprensión da información contida en diversos artigos de noticias da 
prensa. 

Libro de texto, 
materiais 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de un texto sobre viaxes. 

Lectura sobre personaxes e a súa biografía. 

dixitais e 
propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre noticias na prensa. 

Vocabulario sobre eventos vitais das persoas e a súa biografía. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado simple e de used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Comprensión de diálogos sobre noticias e historias da prensa. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre as noticias da prensa. 

Comentar os hábitos e costumes persoais. 

Preguntas sobre personaxes famosos. 

Realizar recomendacións de películas ou actividades a realizar e invitar a 
outras persoas a estas actividades. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Redacción de fichas de datos e breves biografías de personaxes. 

Elaboración de liñas temporais. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

Diarios de viaxe e vacacións. 

Descricións de lugares turísticos e de hoteis. 

Descrición do turismo no século XIX. 

Obter información dunha páxina web sobre hoteis. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 
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B5.4 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O adxectivo descritivo de lugares. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A comparación do adxectivo (formas comparativa e superlativa). 

Gradación do adxectivo con enough, too, as... as. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Programas de radio/TV sobre vacacións. 

Descricións de lugares. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Comparar diferentes lugares. 

Descrición dun hotel. 

A pronuncia de sons que non se corresponden directamente coa grafía: /k/ 
e /s/ 

Planeando unhas vacacións. 

Indicar enderezos e direccións. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Describir un resumo dunha viaxe. 

Escribir un email a un hotel solicitando información dos servizos e 
habitacións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Artigos sobre actividades en diferentes países. 

Texto sobre as casas no mundo. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O tempo atmosférico. 
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Adverbios de modo. 

A familia. 

A casa. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Preguntas de suxeito e de obxecto 

 

COMPR 
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Unha entrevista radiofónica. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Preguntar sobre o tempo que fai. 

Unha conversa telefónica. 

Comparar actividades que realizan diversas persoas. 

Obter información sobre a familia doutras persoas. 

Pronuncia de  /s/, /z/ e /iz/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Un perfil persoal. 

Descrición de casas. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

O relato de crimes. Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB B5.6. Vocabulario sobre crimes e delitos. 
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ULARIO 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado continuo. 

Contraste do pasado simple e continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

A historia de crimes. 

Comprensión de casos xulgados. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer hipóteses sobre o pasado. 

Adiviñar opcións verdadeiras entre varias propostas. 

Pronuncia de /d/. 

Interrogatorio sobre un crime. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar un crime ou delito, secuenciando as ideas. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre un transporte do futuro. 

lectura sobre os festividades ecolóxicas: o día da terra e o día sen coches. 

Obter información de cadros de horarios de transportes. 

Gráficos para representar información numérica complementaria. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre transportes e o medio ambiente. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Os tempos verbais de futuro: will, going to e presente continuo. 
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Primeira e segunda condicional (if, unless). 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Audio sobre os medios de transporte máis eficientes e convenientes. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer predicións sobre o futuro. 

Relatar plans de futuro e preguntar sobre eles. 

Comparar como se resolven situacións hipotéticas. 

Pronuncia das consoantes finais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar plans de futuro. 

Realizar predicións de futuro. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre experiencias persoais pasadas e plans de futuro. 

Páxinas web informativas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Adverbios for e since. 

Actividades diarias e ocasionais. 

Adxectivos que describen o estado das persoas. 

As redes sociais. 

GRAM B5.7. Forma e uso do pretérito perfecto simple. 
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ÁTICA Tagquestions. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Entrevista ao gañador dun récord Guiness. 

Conversa sobre unha lista de desexos por cumprir. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Conversa sobre listas de asuntos pendentes. 

Comparación de experiencias. 

Preguntar sobre experiencias persoais. 

Realizar unha enquisa. 

A pronuncia dos ditongos //, /a/, /u:/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Crítica dun programa de televisión. 

A entrada nunha rede social ou blog. 

Lectura sobre unha anécdota olímpica pasada. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre a correcta nutrición. 

Texto sobre a alimentación de famosos. 

Texto sobre os requisitos dun deportista de élite. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre alimentación e hábitos alimenticios y forma física. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Verbos modais: can, must eshould. Formas e uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

Monólogos sobre hábitos alimenticios. 

Diálogo sobre proxectos escolares. 
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B1.3. 

BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre estilos de vida. 

Dar consellos. 

Compartir información. 

Pronunciación de /s/ e //. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

O artigo xornalístico. 

O texto breve nas redes sociais e as abreviaturas. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

A comprensión de diálogos. 

Texto sobre os códigos de etiqueta para diferentes circunstancias. 

Lectura sobre a correcta administración do presuposto persoal. 

Lectura sobre os uniformas e roupas inusuais. 

O texto anunciando a venda de artigos varios en internet. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a roupa e a moda. 

Adxectivos referidos á moda. 

Adxectivos rematados en –able. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. O estilo indirecto. 

Xerundio e infinitivo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

Un audio sobre moda nun país. 

Diálogos sobre hábitos de compra. 
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BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Relatar as palabras de terceiras persoas. 

Diálogo chegando a acordos sobre algo que mercar. 

Diálogo nunha tenda para mercar roupa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Texto sobre a moda. 

Redacción de anuncios para vender obxectos persoais en internet. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 LECTURA B3.1 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

70% ALTO SI      
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 idade e no seu contexto escolar. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70% BAIXO SI      

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD  

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70% MEDIO  SI     

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc 

70% ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  

COMPR/ 
EXPR 

B1.1. 
B1.2 

PLEB1.
1. 

CCL 

CD 

Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 

70%
  

ALTO  SI     
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ORAL 

 

B1.3. CCEC 

CSC 

agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

PLEB1.
3. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

70%
  

ALTO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB2.
1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera 
no seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
6. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

70%
  

ALTO  SI     

ESCRITU
RA 

B4.1. 
B4.2. 

PLB4.1. CCL 

CAA 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 

70%
  

ALTO SI  SI SI   
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 B5.2. CSC 

CCEC 

CD 

características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 

PLB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

70% BAIXO SI  SI    

PLB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

70% ALTO SI      

 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 
B3.2. 
B5.2. 
B5.3. 

PLB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

70% ALTO    SI SI  

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

MEDIO    SI SI  
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VOCABU
LARIO 

B 5.6. PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO SI    SI  

GRAMÁT
ICA 

 

B5.7. 

 

PLB4.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

70%
  

ALTO   SI SI   

PLB4.6 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70%
  

ALTO   SI  SI  

PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 

70%
  

ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  
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COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB1.
6 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
4. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70%
  

MEDIO  SI     

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 

70%
  

ALTO SI  SI  SI  
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B5.2. CCEC 

CD 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo 

PLB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 

70%
  

MEDIO   SI    

 

7-9 LECTURA B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

ALTO SI   SI   

PLB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

70%
  

ALTO SI      

PLB3.6. CAA 

CSC 

Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel. 

70%
  

ALTO    SI   
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CCEC 

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

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

70%
  

ALTO   SI SI SI  

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
  

MEDIO SI      

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO SI      
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COMP./ 
EXPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB1.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLB4.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 

70%
  

MEDIO   SI  SI  
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cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO     SI  

PLB4.6. CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. CCL. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

PLB5.6. CD 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
 
  

MEDIO  SI   SI  

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 

70%
  

MEDIO  SI  SI   
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CCEC teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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3º ESO: INGLÉS 

 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Descrición de lugares. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre accidentes xeográficos e lugares da cidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O verbo be (am, is, are, thereis/are, therewas/were) 

Os tempos verbais: presente simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descrición de lugares. 

Os sons vocálicos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Enderezos: dar e seguir instrucións. 

A presentación persoal ante os demais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

Organización básica do texto. 

Aprender a revisar o texto escrito 
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B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Textos sobre personaxes históricas e do pasado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Outubro/novembro – 
9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre viaxes e sentimentos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: pasado simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos sobre viaxes. 

Pronunciación: as sílabas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos sobre viaxes. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

O texto narrativo. 

O uso da puntuación: as comiñas. 
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B5.8. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre logros e actividades. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: presente perfecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

A pronunciación da –edfinal dos verbos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposicións orais. 

A entrevista de traballo. 

A descrición física. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O curriculumvitae 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre comidas e a alimentación. 

Lectura comprensiva de menús en restaurantes. 

Cultura: A comida e as celebracións festivas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 
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Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario pertencente ao campo da comida e a alimentación. 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en establecementos de 
restauración. 

Adxectivos que permitan falar da comida e comparar diferentes pratos ou 
produtos alimenticios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. As estruturas comparativas: comparativa (-er, more), superlativa (-est, 
most), comparativas de igualdade (as... as), too e enough. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descricións de comidas. 

O acento na oración. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) en situacións en establecementos de hostalaría. 

Debates que traten temas relacionados coa comida e alimentación. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

Elaboración de menús. 

Redacción dunha crítica nun restaurante. 
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B5.8. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Artigo sobre viaxes. 

Artigo xornalístico sobre accións positivas no contorno. 

Textos sobre viaxes curiosos de certos personaxes. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Obxectos empregados nas viaxes. 

Viaxes e medios de transporte empregados. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Tempos para a expresión do futuro (futuro simple, futuro continuo, going to 
e presente continuo). 

Estrutura condicional de 1º e 2º tipo. 

A puntuación informal. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Plans de viaxe. 

Expresións informais na conversa. 

A pronuncia das consoantes finais. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre plans de viaxe. 

Exposición sobre algún lugar e as actividades a realizar nel, contestando ás 
preguntas do resto da clase. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

Presentación sobre algún lugar e as actividades a realizar nel. 

E-mail sobre os plans de viaxe. 
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B5.6. 

B5.8. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Lectura sobre personaxes mitolóxicos. 

Lectura sobre a amizade nunha situación desfavorable. 

Lectura sobre un texto teatral clásico de amor. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre relacións e a personalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais (can, could, have to, must, should) 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Programa de radio sobre problemas. 

Conversacións sobre problemas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

A expresión dos consellos nunha conversa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

A expresión do consello por escrito (carta, email) 

Redacción do proxecto dunha viaxe. 
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B5.8. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

As novas da semana. 

Artigos xornalísticos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o crime. 

Conectores de finalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Pasiva en presente simple e pasado simple e iniciación a outros tempos. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogo sobre a lei. 

Entrevista policial. 

Entoación das preguntas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre un crime e transmitir información sobre el. 

Explicar palabras. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O uso dos conectores de finalidade. 

O informe policial. 

8 LECTUR B3.1. Aprendendo sobre a natureza. Libro de texto, Maio – 9 sesións 
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A B3.2 Un artigo dunha revista. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

materiais 
dixitais e 
propios. 

 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o mundo animal e sobre as partes do corpo. 

Adverbios de modo. 

Conectores que contrastan información. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Preguntas de suxeito e obxecto. 

Adverbios de modo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición dun animal. 

Unha lección nunha clase. 

Pronuncia das palabras unidas no discurso oral. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Realizar preguntas. 

Comparación de accións. 

Describir e comparar animais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Informe sobre un animal. 

Conectores para contrastar información. 

9 LECTUR
A 

B3.1. Artigo sobre un inventor. Libro de texto, 
materiais 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
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B3.2 Artigos dunha revista sobre inventos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

dixitais e 
propios. 

materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre inventos e sobre diferentes aparellos electrodomésticos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso gramatical sobre todo o visto ao longo do curso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Unha biografía. 

Un concurso. 

O acento da palabra. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Discutir ideas. 

Falar sobre inventos, preguntando e contestando preguntas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Ensaio sobre un invento. 

Uso de conectores que introducen información adicional. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

DESTRE
ZAS 

IDENT.
CONTID
OS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRIT
OS 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTU
RA 

B3.1. 

B3.2 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. PLEB5.6. CCL 

CAA 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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CSC 

CCEC 

significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CCEC 

CD 

e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI

B5.6. PLEB5.7. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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O B5.7. CAA 

CSC 

CCEC 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

70% MEDIO SI SI    EOE 
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 CAA 

CSC 

CCEC 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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INTER
ACCIÓ
N 

 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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4º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre unha actividade deportiva de risco. 

Lectura sobre a vida dun xornalista de guerra. 

Sinais de perigo e advertencia. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre riscos e perigos. 

Adxectivos que describen situacións e accións persoais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Usos e formas dos tempos verbais futuros; will, going to e presente 
continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre un festival. 

Instrucións sobre seguridade nunha actividade. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre plans e preguntar a outros sobre os seus. 

Entrevista para o xornal escolar. 

Pronuncia de /i/ e /e/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Artigo baseado nunha entrevista para o xornal escolar. 

Redactar un texto sobre unha persoa. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dun texto sobre unha serie televisiva. 

Lectura de textos breves sobre famosos do mundo do cine, música e 
televisión. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a familia real. 

Compostos de some-, any- e no-. 

Adxectivos e pronomes relativos. 

propios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións relativas especificativas. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Extracción de información a partir do relato dun feito histórico. 

A comprensión dunha crítica de cine. 

Extracción de información partindo dunha presentación oral. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Concurso de preguntas e respostas. 

Discusión sobre diversos aspectos dunha película. 

Alcanzar acordos sobre unha actividade en común para varias persoas. 

A pronuncia de /s/, /k/, /t/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

A crítica sobre películas e programas de televisión. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos breves e longos sobre certos misterios famosos. 

Lectura de textos narrativos de misterio. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre misterios e fenómenos paranormais. 

O inglés británico e americano. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso e forma do presente perfecto simple, pasado simple, pasado perfecto e 
used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha visita guiada a un enclave asociado ao misterio. 

Audio sobre unha presentación en torno a un feito misterioso. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

Relato en parellas dunha historia de terror. 

Solicitar detalles sobre unha historia misteriosa ou incrible. 
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B5.5. 

B5.7. 

Pronuncia de /w/, /j/, //, //, /:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Relatar unha experiencia persoal de misterio. 

Entradas nun blog sobre supersticións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos sobre hábitos de adolescentes e doutras culturas. 

Lectura de textos infográficos con apoio visual. 

Lectura sobre cidades de diferentes perfís e tipos. 

Lectura sobre o acoso escolar. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre interaccións sociais entre adolescentes. 

Vocabulario sobre animais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións condicionais dos tipos cero, primeiro, segundo e terceiro. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre problemas na cidade. 

Audio de varias entrevistas para un posto como voluntario. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre problemas e solucións na cidade. 

Entrevista para un posto de conselleiro escolar. 

Pronuncia de /d/, /g/ e letras mudas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun texto formal en formato email sobre un problema. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a influencia da publicidade nos hábitos de compra. 

Lectura sobre estratexias de marketing. 

lectura sobre a historia do diñeiro e os medios de pago. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre marketing, compras e publicidade. 

A linguaxe telegráfica das mensaxes de texto e en redes sociais. 
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GRAM
ÁTICA 

B5.8. A estrutura pasiva en diferentes tempos verbais(afirmativa, negativa e 
interrogativa). 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha noticia. 

Audio sobre diálogos para comprar algo partindo dun anuncio publicado na 
web. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Descrición dun produto comercial. 

Conversas sobre compras nun futuro próximo. 

Diálogos nun contexto comercial. 

Conversas para decidir que mercar cun fin concreto. 

A pronuncia de /t/, // e /d/ e o acento como elemento distintivo. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun ensaio de opinión. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de entrevistas a expertos en medioambiente. 

Lectura sobre accións medioambientais. 

Lectura sobre unha paraxe medioambientalmente interesante. 

Extracción de información sobre diferentes experiencias vacacionais. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre o medio ambiente e reciclaxe. 

Vocabulario sobre destinos turísticos vacacionais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O estilo indirecto e os verbos empregados. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio dunha entrevista na radio a un experto medioambiental. 

Unha enquisa: as contestacións dos enquisados. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Contar a terceiras persoas o que dixeron outras. 

Realizar enquisas sobre os hábitos medioambientais. 

Diálogo de chegada a un hotel. 

Pronuncia de //, //, //, /u:/ 
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ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dunha experiencia de viaxe vacacional. 

Redacción dunha entrada de blog sobre unhas vacacións. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a saúde dun cantante famoso. 

Lectura dun texto sobre fobias. 

Lectura de emails. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre as partes do corpo e os problemas de saúde habituais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais: uso e forma de may, might, be able to, could, should, 
must, have to, need. 

 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Unha discusión sobre a saúde en deportistas. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Facer especulacións sobre situacións hipotéticas. 

Dar consellos sobre saúde. 

Diálogos na consulta do médico. 

A pronuncia de /i:/ e /ai/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escribir un email informal sobre un problema de saúde puntual. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dunha entrada de blog sobre persoas con deficiencias sensoriais. 

Lectura de textos sobre lugares no mundo e as experiencias dos viaxeiros 
neles. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre os sentidos. 

Adxectivos descritivos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso do infinitivo e do xerundio. 
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COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha discusión sobre un experimento. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre os sentidos e a súa importancia. 

Conversar sobre un mesmo e o que se fai. 

Falar sobre unha experiencia persoal e discutir sobre ela. 

Indicar e pedir direccións para chegar a un enderezo. 

Pronuncia de //, //, /u:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redactar un texto sobre unha experiencia persoal. 

Escribir entradas de blog sobre lugares diversos. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a situación persoal no instituto de educación secundaria. 

Lectura dun texto sobre experiencias internacionais e de futuro. 

Lectura dun email de solicitude. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Tipos de palabras e estratexias para coñecelas. 

Os prefixos e sufixos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso dos diferentes tempos verbais aprendidos este curso. 

Repaso dos verbos modais. 

Repaso de oracións relativas, condicionais, pasivas e estilo indirecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audios sobre experiencias internacionais de adolescentes. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre experiencias propias diversas. 

Diálogos sobre plans de futuro. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escritura dun email de solicitude. 

Escritura dun CV online. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT
.CONT
IDOS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% MEDIO    SI  CL 

CA 

TIC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO   SI   CL 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 

100% MEDIO   SI   CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

TIC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% MEDIO   SI   CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 

70% MEDIO  SI SI   CL 

EOE 
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mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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CCEC vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 
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persoa plurilingüe. 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 
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CCEC lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 
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B5.7. CCEC nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 
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PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

CA 

TIC 
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datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

100% MEDIO SI SI  SI SI CL 

EOE 
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PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO  SI SI SI  EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

70% MEDIO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

CA 

TIC 

PLEB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe o seu currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

100% MEDIO     SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO   SI  SI CL 

CA 

TIC 
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PESO DE CADA ELEMENTO NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO –  INGLÉS 3º & 4º ESO 

Exame ou exames de avaliación (cos apartados seguintes): 60% A proporción de exercicios 
gramaticais e de escrita 
variará segundo as 
necesidades, podendo 
pactarse co alumnado de 
cada grupo. 

 Exercicios de gramática, vocabulario e/ou 
comprensión lectora 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Sempre se desbotará o 
número de acertos que se 
corresponda coa 
realización do exercicio ao 
chou ou cun coñecemento 
do aspecto moi básico. 

Redaccións e desenvolvemento de diálogos 
sobre circunstancias comunicativas 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Rúbrica 1 

Notas por actividades de clase de interacción oral 10% Rúbrica 2 

Redaccións de clase (media de todos os traballos recollidos) e 
demais traballos escritos realizados na aula 

20% Rúbrica 1 

Comprensión e elaboración do traballo sobre o(s) libro(s) de 
lectura adaptado(s) 

10% Rúbrica 3 

 

 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIÁLOGOS E CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS – 
RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Extensión O diálogo é moi 
elaborado e as 
intervencións son 
suficientemente 
amplas para transmitir 
a mensaxe 
adecuadamente. 

Transmítese a 
mensaxe 
adecuadamente pero 
dunha forma breve. 

A mensaxe non se 
transmite dunha forma 
suficientemente 
axeitada e/ou 
édemasiado breve. 

As intervencións son 
excesivamente breves 
e non acertadas para a 
situación 
comunicativa. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade nesta 
situación 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 
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comunicativa. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregadosson  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Comprensión do 
compañeiro/a e 
adecuación da 
resposta 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é 
completa (tal e como 
se ve na resposta 
proporcionada) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é boa 
pero con limitacións 
(necesitando 
aclaracións ou 
reformulacións) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro é limitada, 
non sendo a resposta 
adecuada en todos os 
casos. 

Apenas existe 
comprensión da 
mensaxe do 
compañeiro e polo 
tanto a resposta é 
inadecuada. 

Linguaxe non verbal Apóiase á palabra de 
forma moi adecuada 
coa expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma bastante 
adecuada con bastante 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma moi limitada 
con moi pouca 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Non hai apoio da 
palabra con linguaxe 
non verbal que axude 
a transmitir a 
mensaxe. 

Preparación A intervención 
realizada é resultado 
da preparación dun 
vocabulario, estruturas 
que se utilizan de 
forma natural, como 
se estivesen integradas 
no sistema lingüístico 
do alumnado. 

A intervención 
realizada é resultado 
de certa preparación 
dun vocabulario, 
estruturas que se 
utilizan con certa 
axilidade, como se 
estivesen parcialmente 
integradas no sistema 
lingüístico do 
alumnado. 

A intervención 
realizada fai uso de 
certos elementos 
específicos que non 
parecen integrados no 
sistema lingüístico do 
alumado polo seu uso 
forzado e pouco fluído. 

A falta de preparación 
fai que non se 
empreguen elementos 
novos de vocabulario, 
expresión e estruturas 
que enriquecerían e 
facilitarían a situación 
comunicativa. 

Orixinalidade A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
enriquecelo e aportar 
diversos elementos de 
colleita propia que lle 
dan un carácter 
orixinal. 

A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
aportar algún 
elemento de colleita 
propia que lle certa 
orixinalidade. 

A intervención no 
diálogo intenta ser 
breve pero tamén se 
introduce algún 
elemento orixinal. 

A intervención no 
diálogo limítase a 
presentar unha 
situación básica, 
buscando resolvela da 
forma máis breve e 
sinxela posible. 

 

 

REDACCIÓNS DE CLASE E TRABALLOS ESCRITOS – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Extensión O texto escrito 
axústase aos 
parámetros 

O texto escrito 
aproxímase aos 
parámetros 

O texto escrito ten 
unha lonxitude que 
supera a metade da 

O texto escrito non 
chega a ser da 
metade da lonxitude 
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prescritos de 
lonxitude do texto. 

prescritos de 
lonxitude do texto. 
(mínimo 90% da 
lonxitude mínima) 

lonxitude mínima 
prescrita. 

mínima prescrita. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten certa 
corrección gramatical,  
tendo en conta o tipo 
de texto, con algún 
pequeno erro que non 
impide a comprensión 
ou empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical ou uso 
gramaticalmente 
inadecuado dos 
termos empregados. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. Os 
elementos novos non 
están integrados no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento e axústase 
ao tipo de texto. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
texto. Hai algún uso 
puntual inadecuado de 
elementos 
gramaticais. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 
Non se ve 
aproveitamento de 
elementos e estruturas  
adquiridos 
recentemente. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo e o tipo 
de texto. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto 

O texto está 
organizado en 
partes que se 
corresponden con 
parágrafos, tal e 
como require a 
temática do mesmo. 

O texto parece ter 
certa estrutura, 
podendo 
distinguirse algunha 
parte pero non 
todas as que serían 
necesarias. 

O texto ten algunha 
estrutura pero non 
se diferencian 
parágrafos de 
acordo coa temática 
de cada parte. 

O texto non ten 
unha organización 
temática lóxica 
como requiriría. 

Cohesión e 
coherencia 

A organización do 
texto vese apoiada 
por un bo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso é suficiente 
ordenando e 
xerarquizando a 
información, 
facilitando a 

A organización do 
texto vese apoiada 
por certo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso contribúe á 
ordenación e 
xerarquización da 
información, 
facilitando a 

O texto non ve 
apoiada a súa 
organización cun 
uso de conectores 
que lle dean 
suficiente cohesión 
e coherencia, sendo 
estes demasiado 
básicos para 
transmitir ideas e 
relacións complexas. 

O texto carece de 
elementos de 
cohesión e 
coherencia, non 
existindo conectores 
nin elementos que 
proporcionen 
información sobre a 
xerarquización ou 
relación das ideas 
expostas. De existir 
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comprensión. O uso 
de conectores é rico 
e adecuado ao nivel 
do alumnado. 

comprensión. O uso 
de conectores é 
suficiente para o 
nivel do alumnado, 
aínda que podería 
ser máis rico. 

O uso de conectores 
é claramente in 
suficiente para o 
nivel do alumnado. 

algún, este sería 
“and”. 

Puntuación e 
convencións 
ortográficas 

O autor non comete 
faltas de puntuación 
nin respecto a 
convención 
ortográficas: 
maiúsculas, puntos 
e aparte, etc. 

O autor comete 
unha ou dúas faltas 
de puntuación ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
domina este 
aspecto. 

O autor comete de  
tres a catro faltas de 
puntuación e/ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
non acaba de 
dominar este 
aspecto. 

O autor comete 
moitas faltas de 
puntuación e 
convencións 
ortográficas, 
indicando que non 
ten asimilado este 
aspecto. 

 

TRABAJOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LIBROS GRADUADOS – 
RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Extensión e 
adecuada utilización 
do guión 
proporcionado 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado 
axustándose ás 
indicacións sobre 
aspectos a tratar e 
lonxitude dos 
apartados. 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado pero 
non se axusta 
totalmente ou 
nalgún apartado ás 
indicacións (por 
exemplo en 
lonxitude) 

O alumnado realiza 
un traballo con unha 
lonxitude moi 
inferior á requirida 
ou omitindo algún 
dos apartados ou 
indicacións 
proporcionadas. 

O alumnado non 
seguiu o guión, 
tratando só algún 
aspecto básico, 
como se non se 
correspondese coas 
indicacións 
proporcionadas. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas pero 
beneficiándose dos 
elementos e estruturas 
recentemente 
estudados. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical e mal uso 
de certos elementos e 
estruturas en diversas 
ocasións. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as o 
contido do libro, 
opinión, descrición de 
personaxes, etc. 
Adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
traballo do libro. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos e integran 
vocabulario propio con 
outro adquirido na 
lectura do libro. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
o contido do libro así 
como diversos 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa 
e a transmisión de 
contidos sobre o libro 
lido. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comprensión do 
traballo realizado 
sobre o libro. 
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aspectos sobre este 
aínda que poida haber 
algún pequeno erro. 
Pode non haber 
integración do 
vocabulario do libro no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para falar 
sobre o lido polo 
alumnado dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. O 
vocabulario do libro 
non se ve integrado no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
análise do lbro. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
limitadas para a 
información que se 
pretende transmitir, 
non sendo posible 
entender a 
información 
transmitida. 

Hai unha falta de 
organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas que 
impiden a adecuada 
organización das 
ideas expresadas. 

Presentación A presentación é 
moi adecuada: folios 
en branco escritos 
por unha cara, con 
boa letra e clara, 
con apartados ben 
diferenciados, unha 
portada limpa e 
sobria, nome na 
portada, marxes 
estándar, e liñas con 
separación 
adecuada que 
faciliten a lectura. 

A presentación é 
bastante adecuada: 
folios en branco 
escritos por unha 
cara, con letra clara, 
con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación pode 
non contemplar un 
dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación non 
contempla dous ou 
máis dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

Comprensión do 
texto 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
incluso de aspectos 
menores, expresada 
sempre dentro da 
lonxitude do 
resumo. 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
expresada sempre 
dentro da lonxitude 
do resumo. 

Hai unha certa 
comprensión do 
contido do texto, 
aínda que se perden 
aspectos 
importantes que 
afectan á trama. 

Non hai 
comprensión do 
contido do texto, 
aparecendo 
meramente tópicos 
ou aspectos xerais 
que non supoñen 
unha lectura previa. 

Personaxes Os personaxes do 
texto están ben 
retratados, incluíndo 
as relacións 
existentes entre 
eles, o seu peso na 

Os personaxes do 
texto están 
retratados, incluíndo 
polo menos dous 
dos seguintes 
aspectos: as 

Sobre os personaxes 
do texto existe certa 
información, polo 
menos o seu 
aspecto físico ou 
relación coa acción. 

Só aparecen os 
nomes dos 
personaxes, sen 
máis información 
sobre eles. 
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acción, o seu 
aspecto físico e a 
súa personalidade. 

relacións existentes 
entre eles, o seu 
peso na acción, o 
seu aspecto físico e 
a súa personalidade. 

Reflexión persoal Hai unha profunda 
reflexión persoal 
que indica unha 
lectura crítica da 
obra, e moi boa 
comprensión de 
todos os seus 
aspectos. 

Hai bastante 
reflexión persoal 
que indica unha boa 
lectura e 
comprensión da 
obra. 

Hai algún elemento 
de reflexión persoal 
no traballo. 

Non existe a 
reflexión persoal no 
traballo. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE ITI 

Os principios metodolóxicos que se terán en conta na materia de Investigación e tratamento da información serán 

os seguintes: 

• Utilizando a metodoloxía SEM, partirase dos centros de interese do alumnado e tomará decisións sobre a 

temática dos diversos traballos a realizar. 

• O alumnado será parte activa das decisións de aula: temas a tratar, enfoques no tratamento dos temas, 

etc. 

• Valorarase a implicación do alumnado e a súa creatividade á hora de abordar os temas e actividades 

propostos. 

• O alumnado realizará o traballo da materia no horario de clase (salvo casos excepcionais), organizando o 

tempo dispoñible a fin de cumprir os prazos. 

• A organización e o traballo autónomo será un importante elemento a traballar na aula, mantendo sempre 

un bo ambiente de traballo, que non quere dicir de silencio total, senón amigable para o traballo. 

• As TIC, na forma de dotación Abalar, será parte fundamental do traballo, sen descartar as fontes 

documentais tradicionais. Buscarase unha integración de ambos mundos e formas de traballo. 

• A profesora traballará como facilitadora, dando ideas, solucionando problemas, suscitando preguntas 

para que o alumnado teña unha parte activa no proceso de aprendizaxe. 

• O alumnado será parte activa da súa avaliación e da avaliación dos compañeiros de clase, asumindo os 

criterios propostos polo grupo para avaliar. 

• Os materiais realizados terán visibilidade fóra da aula a través da súa difusión posterior na internet. 

• Aproveitarase o uso da plataforma educativa Edixgal para impartir a materia e facilitar o seu 

coñecemento de cara a outras materias. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE INGLÉS  

En canto á metodoloxía empregada intentarase conseguir sempre un equilibrio en canto ao desenvolvemento das 

destrezas orais (listening, speaking e interaction) e escritas (reading, writing e writteninteraction): 

COMUNICACIÓN ORAL: 

• A lingua inglesa será o vehículo de comunicación preferente dentro da aula. Xa desde o primeiro curso da 

ESO as rutinas da clase desenvolveranse en inglés aínda que de forma puntual haxa que acudir á L1 dos 

alumnos para realizar algunha explicación concreta que pola súa complexidade lingüística non poida ser 

realizada en inglés. Porén, este tipo de intervencións iranse reducindo ao longo da etapa de forma que, ao 

remate da ESO a marcha da clase sexa realizada case exclusivamente en inglés. Nos grupos pertencentes á 

sección bilingüe isto será un principio esencial mentres no resto de grupos haberá unha maior 
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flexibilidade e intentarase que o uso da lingua inglesa non provoque unha falta de comprensión ou 

distanciamento do alumnado. 

• Presentaranse actividades de variados contidos e formas que permitan mellorar a comprensión oral en 

diferentes situacións comunicativas. Prestarase especial atención ás actividades de tipo role-play con 

vistas a mellorar a aprendizaxe significativa das destrezas orais dentro do marco da clase. 

• En 1º e 2º de ESO daráselles maior importancia ás palabras clave que axudan a entender as mensaxes 

globalmente, para, no segundo ciclo, chegar a conseguir captar información máis específica. 

• Nos primeiros cursos o alumnado terá que producir textos orais, tendo en conta o contido máis cá forma. 

No segundo ciclo prestarase xa máis atención á forma, rexistro e adecuación da lingua á situación 

comunicativa en xeral. 

• Ao longo de toda a ESO, as tarefas a realizar irán pasando progresivamente de situacións moi controladas 

a outras máis libres e espontáneas. 

• Farase uso, dentro do marco da clase, de materiais audiovisuais para que o alumnado poida apreciar, e 

reproducir posteriormente, os mecanismos extralingüísticos que acompañan ás destrezas orais. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

• Proporcionaráselle tempo suficiente ao alumnado para descodificar mensaxes escritas, tendo en conta a 

dificultade intrínseca das mesmas. 

• Prestarase atención especial ao dominio de claves extralingüísticas dentro da comunicación escrita: 

formato, ilustracións, contexto... 

• O alumnado debe empezar a distinguir os diferentes tipos de texto como un apoio esencial para a 

comprensión. 

• As prácticas de comprensión escrita deben contemplar en tódolos niveis un equilibrio entre as destrezas 

de lectura global (skimming) e mais de busca de información específica (scanning). 

• Debémoslle dar o tempo suficiente para que nas súas producións escritas o alumnado reflexione sobre a 

coherencia e cohesión nos seus textos. Haberá que proporcionarlle as ferramentas necesarias para que 

esta cohesión e coherencia se vaia realizando progresivamente por medios lingüisticamente máis 

complexos. 

• É, polo tanto, esencial realizar unha planificación previa á elaboración de todo texto escrito, 

proporcionando pautas sobre: formato, ortografía, puntuación, léxico... 

• Dentro das actividades ordinarias na materia de inglés, haberá que considerar a lectura de libros 

graduados (readers) en lingua inglesa. Estas lecturas serán obrigatorias para o alumnado da ESO. En 1º e 

2º curso o alumnado terá que ler un mínimo de dúas/tres obras por curso, seguindo as indicacións da 

profesora, mentres que no segundo ciclo haberá un mínimo de tres obras por curso, é dicir, unha por 

avaliación, salvo en casos excepcionais que así se consideren. Dado que se pretende fomentar a lectura 

por pracer, será o alumnado o encargado de escoller, de forma individual, as obras que pensan ler. Non 

obstante, deberá seguir as indicacións da súa profesora en canto ao nivel de dificultade das mesmas. A 

lectura dun maior número de obras cás impostas como mínimo será avaliado positivamente, 

podéndoselle esixir ao alumnado algunha proba para a comprobación da comprensión da lectura, ben na 

clase ou ben como traballo de clase. 

• Tamén se fomentará todo uso real da lingua inglesa fóra do ámbito escolar. A profesora facilitaralle ao 

alumnado os medios para que así sexa. Máis concretamente, intentarase conectar coa contorna, 

actividades que promovan o uso da lingua inglesa, proxectos eTwinning, participación en seccións 

bilingües, intercambios, etc. 

INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA 

• A interacción deberá ser en si unha destreza máis e toda a metodoloxía antes citada, tanto para as 

habilidades orais coma escritas deberá ir enfocada a posibilitar unha comunicación espontánea e fluída 

tanto de forma oral como escrita. Por iso sempre se valorará de forma especial as actividades que vaian 

encamiñadas á comunicación real, con compañeiros, a través de eTwinning ou noutros contextos reais. 

Neste sentido potenciarase o uso das novas tecnoloxías que tanto facilitan estes obxectivos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como libros de texto para este curso utilizaranse os relacionados a continuación: 

• En Investigación e tratamento da información 1º ESO non se utilizará libro de texto, senón materiais 

dixitais de elaboración propia a través da plataforma educativa Edixgal. 

• En lingua inglesa 1º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 1 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 2º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 2 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 3º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto English in Use 3 (Burlington) en formato 

dixital. 

• En lingua inglesa 4º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 4 (Burlington) en 

formato dixital. 

En toda a ESO na aula utilizarase o material dixital proporcionado por Edixgal dentro das aulas Abalar, xunto co 

material da serie New English in Use, de forma que se empregue a tecnoloxía dispoñible en beneficio do alumnado 

na medida do posible. En todo caso utilizarase a plataforma EVA como organizadora dos materiais. 

Recomendaráselle ao alumnado que dispoña dun diccionario en papel ou en soporte móbil suficiente para cubrir 

as necesidades léxicas que poidan aparecer ao longo da ensinanza secundaria. Facemos fincapé en que o 

dicionario elixido teña a mesma notación fonética (AFI) cá empregada na clase. 

O alumnado da materia de inglés deberá ler ao longo do curso unha serie de libros de lectura segundo indique o 

profesorado pero a lectura obrigatoria de readers en lingua inglesa non obedecerá en ningún momento á 

imposición de títulos concretos por parte do Departamento. Haberá unhas indicacións en canto ao nivel de 

dificultade aconsellado para cada alumno/a e, mentres estas sexan respectadas, calquera libro do gusto e interese 

do alumnado será aceptado. A tal efecto entregaráselle ao alumnado unha folla con indicacións respecto ao nivel 

axeitado e ás cuestións sobre as que debe redactar un breve informe de cada libro, ben na casa, ben no centro 

escolar, dependendo de cada nivel. 

Con esta medida preténdese que cada alumno/a poida realizar unha lectura que se aproxime ás súas necesidades 

lingüísticas e mais ás súas preferencias literarias persoais. Iso si, a profesora poderá esixir algún tipo de proba ou 

traballo para comprobar a comprensión lectora. 

O alumnado terá que contar en todos os cursos cun caderno ou portafolio de traballo onde recollerá as actividades 

realizadas na materia de inglés ao longo do curso xunto coas fotocopias ou outros materiais que se lle poidan 

proporcionar. É a súa responsabilidade a súa custodia. 

Ademais teranse en conta os seguintes recursos: 

• Malted, a aplicación informática desenvolta polo CNICE, hoxe INTEF, que facilita o uso das tecnoloxías na 

aula de inglés. Utilizarase de forma complementaria aos medios tradicionais na aula de inglés. 

• eTwinning, o servizo da Comisión Europea, que facilita intercambios educativos entre centros de distintos 

países do ámbito da Unión Europea para traballos conxuntos. De ser posible en 3º e 4º de o alumnado 

participará nalgún intercambio que o obrigue a empregar o inglés de forma natural nun contexto real. 

Procurarase que o proxecto teña o máximo interese para o alumnado e que reforce os contidos e valores 

traballados ao longo do curso. 

• Materiais auténticos e adaptados apropiados para o curso e procedentes de diferentes fontes a fin de 

familiarizar ao alumnado con temas de actualidade ou especial interese que non se atopan no libro de 

texto. 

• Conta da rede social Instagram, EFL_ana, na que se irán colgando materiais de utilidade para o alumnado 

de toda a ESO. 
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En inglés a cualificación correspondente a cada avaliación terá en conta toda a produción oral e escrita realizada 

polo alumnado e recollida polo profesorado: a súa capacidade comunicativa, corrección, fluidez e aplicación dos 

novos conceptos aprendidos. Tamén valorará o seu traballo a través da realización das tarefas encomendadas, 

participación na clase, lectura de libros e, globalmente a implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Os 

exames de avaliación, polo menos un por trimestre pero máis se a profesora o considerase necesario, terán unha 

maior valoración cás probas individuais de clase polo seu maior aporte de información. Procurarase que non haxa 

contradición entre os resultados obtidos nas probas diarias e os exames. Se así fose, a profesora podería esixir 

algunha nova proba para comprobar o nivel concreto dalgún alumno/a.  

No caso excepcional de que pola pandemia de Covid parte do alumnado non puidese realizar o exame de 

avaliación ou algunha proba concreta, a cualificación correspondente á avaliación obterase partindo das 

actividades e exercicios realizados na aula para os que existise cualificación. En principio, non se realizarán 

actividades avaliables nin exames en liña salvo no caso extremo de que non houbese outra forma de cualificar ao 

alumnado. 

Contemplarase incluso a posibilidade de realizar os exames en horario de fóra de clase a fin de poder atender a 

alumnado de risco de forma presencial. 

A forma de avaliación, e o peso de cada proba e elemento cualificable será tido en conta segundo se especificou no 

apartado Contidos secuenciados e temporalizados desta programación.  

Para garantir que sexa o alumnado (e non terceiras persoas) quen realiza as tarefas encomendadas, só se valorarán 

para nota os traballos feitos na aula. Respecto ás tarefas encomendadas para casa terase en conta o feito de que 

sexan traídas diariamente e poderá baixar ata un punto por avaliación o feito de non traelas feitas. Globalmente 

baixarase un 0,25 cada día que non se traian, ata un máximo dun punto. 

Respecto aos traballos feitos sobre libros de lectura obrigatoria, o feito de non ler ningún dentro do prazo 

proposto, suporá unha penalización de 5 puntos na nota da avaliación, algo que tamén se aclarará ás familias 

nunha nota que se fará figurar no boletín. Esta cualificación verase automaticamente rectificada no momento no 

que o alumno/a entregue o traballo debido. Para obter a máxima nota dentro do apartado correspondente a libros 

de lectura obrigatorios (1 punto, 10%) haberá que ler un mínimo de 2 libros en 1º, 3 libros en 2º e 3 libros de 

lectura en 3º e 4º ESO por avaliación dun nivel de dificultade equivalente ao do curso e demostrar unha 

comprensión suficiente e expresalo de forma correcta. Ademais sempre se primará a comprensión sobre a 

corrección gramatical para a nota de cada traballo ou exame de libro de lectura. 

En todo tipo de traballos realizados, tanto na aula coma para casa, terase en conta a presentación adecuada dos 

mesmos e penalizaranse con 0,5 puntos sobre o total en traballos e ata 1 punto en exames por: 

• riscaduras 

• marxes 

• mala caligrafía 

Nos exames será requisito imprescindible para poder aprobar non deixar en branco os exercicios de comprensión 

ou redacción. 

Ademais sempre que haxa exames ou probas con resposta múltiple ou cun número limitado de posibles respostas, 

descontarase á hora da cualificación aquela porcentaxe que se corresponda co número de respostas acertadas de 

forma aleatoria. Así, nun exercicio con dúas respostas posibles por ítem, só se comezará a cualificar a partir dunha 

porcentaxe dun 50% de acertos. 

Sempre que haxa exames de verbos irregulares, estes serán previos ao exame xeral de avaliación e terán unha 

repercusión máxima dun 20% dentro da porcentaxe correspondente a exames. A cualificación neste tipo de probas 

non será proporcional ao número de formas verbais requiridas En 3º e 4º de ESO, dado que a lista de verbos xa é a 

mesma ca en cursos anteriores, cada verbo distinto fallado no exame será penalizado cun punto sobre a nota total, 

pero haberá tres oportunidades para realizar o exame e só se terá en conta a mellor nota das tres, buscando a 

aprendizaxe dos mesmos máis ca unha nota concreta. 
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Nas sesións que empreguen recursos informáticos terá unha penalización de 0,5 puntos sobre a nota global da 

avaliación o feito de entrar en páxinas alleas ao traballo realizado na clase salvo autorización expresa do 

profesorado. 

Na avaliación ordinaria globalmente o exame ou exames terán un peso na nota de cada avaliación un 50 / 60%, os 

distintos materiais elaborados e exercicios realizados sobre un 10 / 20%, a lectura de libros en inglés sobre un 10%, 

o traballo diario, o esforzo por participar e mellorar sobre un 0%-10% e os exercicios de intervención oral sobre un 

10%. Máis concretamente: 

1º ESO ITI: 

Sistemas de Cualificación 

• Test escrito. Na  primeira avaliación este test abordará os contidos 
teóricos do programa. 

20% 

 

Só na primeira avaliación. 

• Búsca de documentos e elaboración dunha bibliografía. 10% Só na primeira avaliación. 

• Traballo: A man na primeira avaliación, a procesador de textos na 
segunda e unha presentación con apoio dixital na terceira.  

70% 

100% 

Na primeira avaliación 

Na segunda e terceira avaliación. 

No cálculo da cualificación da avaliación final farase a media aritmética das tres avaliacións realizadas. 

 

1º ESO inglés: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

O exame de verbos irregulares suporá un 10% e o outro exame un 

40% en cada avaliación. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% De non esixirse por criterio da profesora ou por NEE do alumnado, 

este 10% revertirá no apartado de traballos escritos, que se valorará 

un 30% do total da cualificación. 

 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

2º ESO: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 10% 

e o outro exame un 40%. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10%  

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

3º e 4º ESO: 

Sistemas de Cualificación 
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• Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 
procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 
valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 

10% e o outro exame un 40%. 

• Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do 
trimestre: redaccións, proxectos elaborados, etc. 

20%  

• Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 
exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20%  

• Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% A lectura dun único libro minorará a nota nun 2%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.8, e a lectura de dous un 1%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.9. Só se obterá a cualificación máxima a 

partir de tres obras lidas. 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 
 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Na avaliación extraordinaria de xuño esixirase un nivel equivalente ao do remate da terceira avaliación pero aquí o 

único elemento para xulgar o nivel do alumnado será o exame, que terá exercicios representativos de toda a 

materia impartida ao longo do curso. Terá unha parte de exercicios gramaticais, outra de produción e poderá ter 

unha parte de produción oral.  

Na materia de Investigación e tratamento da información, na primeira avaliación valorarase o cuestionario teórico 

(4º%) e a realización dun traballo de clase (60%). Na 2ª e 3ª avaliación a nota calcularase coa rúbrica incluída para 

avaliar o traballo de clase. 

Cabe incluso a realización de traballos avaliables noutras materias en canto ao seu contido pero que o sexan 

tamén nesta tendo en conta a aplicación dos conceptos estudados. Neste hipotético caso tería que haber un 

acordo co profesorado desta(s) outras materias, reflectido en acta de departamento e acordado previamente co 

alumnado. 

No período que vai desde a avaliación final ordinaria ao remate das clases, o alumnado traballará dividido en dous 

grupos, alumnado aprobado e alumnado en proceso de preparación da proba extraordinaria. 

• O alumnado aprobado realizará diversas tarefas de ampliación, centradas no traballo das diferentes destrezas 

e na promoción da capacidade comunicativa. Poderanse realizar tamén proxectos que reforcen a competencia 

comunicativa. 

• O alumnado suspenso fará un traballo sistemático de repaso daqueles elementos lingüísticos fundamentais 

para a adquisición dos contidos mínimos necesarios para superar a materia na convocatoria extraordinaria. 

Respecto aos criterios de promoción, o centro seguirá os criterios especificados no artigo 23 do DOG do 

29/6/2015, que a Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro matizou: 

Promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Superara todas as materias do curso. 

b) Teña avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirá aquel alumnado que: 

a) Teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

b) Teña avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións: 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 

alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

O claustro de profesorado acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar 

un traballo continuado nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida 

superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario 

(non facelo supón tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas 

correspondentes e resolvelas na medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas 

sesións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan 

abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e mal exemplo que esto supón cara ao resto 

dos seus compañeiros.    

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao 

que se refira o apartado 7 do artigo 23.   

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas, o equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

posibilidades de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle 

apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

Respecto á recuperación das materias suspensas do curso anterior a atención á diversidade terá que facerse 

dentro do marco da aula e, en todo caso, como tarefas para casa. 

En principio, na materia de inglés, aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións 

lingüísticas concretas, etc. explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa 

exercicios sobre ese punto en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que 

elaborar un Reforzo Educativo, que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do 

alumno, e que consistiría nun traballo sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá 

das características do alumno/a, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo 

caso, poderase realizar unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para 

intentar ter as maiores posibilidades de éxito. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE  

Tras cada avaliación o departamento reunirase nunha reunión para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe en 

cada curso e materia. Nesta reunión revisaranse os seguintes indicadores e comentarase a forma de mellorar o 

proceso e lograr unha mellor aprendizaxe por parte do alumnado: 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécenselle ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 

Ademais do reforzo antes mencionado e enfocado ao alumnado con dificultades concretas ou puntuais que 

puidesen conducir á cualificación de suspenso nalgunha avaliación, haberá que considerar de forma especial o 

caso do alumnado que teña pendente a materia desde o curso precedente. Dado que esta é unha materia con 

contidos progresivos, non debería supoñer unha dificultade especial que a través do traballo no curso presente se 

poida intentar superar a materia do curso anterior. A tal efecto, e sempre que sexa necesario,o profesorado 

proporcionará materiais adicionais e pararase de forma especial con aquel alumnado que estea nesta situación. 

Prestarase atención a que comprenda os conceptos e produzan discursos orais ou textos escritos que leven a un 

aumento da fluidez e corrección lingüística. 

A criterio de cada profesora, poderase requirir o emprego de materiais coma workbook ou outros a aquel 

alumnado nesta situación como forma de garantir unha práctica suplementaria na materia. 

En todo caso, o traballo do curso actual buscará reforzar a adquisición dos contidos mínimos da materia do curso 

ou cursos anteriores que estean suspensas.  

Respecto á avaliación da materia pendente, esta farase por medio do traballo e exames do curso actual e, polo 

tanto, aquel alumnado que aprobe a 1ª avaliación superará a materia correspondente 1º ESO se o alumnado está 

en 3º ESO e a de 2º ESO se os alumnado está en 4º ESO. Superando a 2ª avaliación o alumnado terá superada a 

materia pendente do curso anterior. Todo isto independentemente da posibilidade de aprobar a materia pendente 

superando a proba extraordinaria que se ven realizando en maio ou xuño de cada curso. 
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No boletín informativo dirixido aos pais tras cada sesión de avaliación farase figurar o feito de que se está levando 

a cabo un Reforzo Educativo no caso de que así fose. 

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

Na nosa materia non procede ao nivel de ESO. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao comezo da primeira avaliación, antes da primeira sesión de avaliación, o profesorado terá que avaliar a 

competencia lingüística en lingua inglesa do alumnado a fin de poder adoptar, se procede, medidas de atención á 

diversidade. 

A este efecto, como mínimo o profesorado obterá unha nota de expresión escrita e outra de expresión oral, así 

como intentará detectar a comprensión oral e escrita, por se houber, problemas especiais.  

A proba ou probas a realizar integrarán unha actividade oral e outra escrita, intentando detectar problemas nos 

que haxa que incidir respecto aos estándares avaliables recollidos na programación do curso inmediatamente 

anterior e que formulamos de seguido. Intentarase que as probas recollan o número máis elevado destes 

estándares aínda que non necesariamente todos eles: 

• Comprende o esencial de historias de dificultade acorde ao seu nivel (lectura). 

• Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas acordes ao seu nivel(lectura). 

• Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos en rexistro 

estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (vocabulario). 

• Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 

rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos 

na lingua meta (gramática). 

• Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción 

de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre (gramática). 

• Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados (comprensión oral). 

• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito (interacción). 

• Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (interacción). 

• Participa en conversas (simuladas) informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta (interacción). 

• Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

(expresión escrita). 

• Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente 

as convencións ortográficas e os signos de puntuación (expresión escrita). 

De se detectar unha competencia anormalmente baixa para afrontar a materia do presente curso, a profesora 

buscará máis mostras de traballo para poder así deseñar un programa de reforzo específico unha vez se celebre a 

sesión de avaliación inicial. Estas medidas comunicaranse na sesión de avaliación inicial do grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na materia de Investigación e tratamento da información, as medidas de atención á diversidade tomaranse en 

reunión coa orientadora ou equipo avaliador do alumnado segundo proceda. 

Tanto nos grupos de inglés de1º e 2º de ESO como, en maior ou menor medida, nas aulas de 3º e 4º hai 

diversidade de capacidades, coñecementos previos e interese pola materia. 

Ante a ausencia de agrupamentos de acordo coa necesidade de reforzo do alumnado ou non, intentarase desde o 

grupo ordinario facer o seguimento dos diversos programas de reforzo, reforzos educativos e/ou adaptacións 

curriculares existentes no grupo. 

REFORZO EDUCATIVO 

En principio, a aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións lingüísticas concretas, etc. 

explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa exercicios sobre ese punto 

en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que elaborar un Reforzo Educativo, 

que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do alumno, e que consistiría nun traballo 

sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá das características do alumnado en 

cuestión, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo caso, haberá que realizar 

unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para intentar ter as maiores 

posibilidades de éxito. 

Tamén pode ser necesario adaptar o tipo de textos a ler e escribir e as intervencións orais a comprender ou 

producir, axustándoas aos Contidos mínimos a adquirir no curso. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

Cómpre sinalar que se o alumno ou alumna repetidor non suspendeu a materia de inglés no curso precedente, 

pode valorarse que non sexa necesario elaborar un programa de reforzo específico, algo que haberá que avaliar 

coidadosamente. Con todo, o alumnado repetidor requirirá unha atención especial pois no caso de ter suspensa a 

materia o ano anterior necesitará un Reforzo educativo específico e, de non ser así, necesitará unha atención que 

posibilite que non se desmotive ao longo do curso actual. Todo isto quedará reflectido no programa de atención ao 

alumnado repetidor que se elabore. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

No caso de alumnado con Adaptación Curricular, haberá que elaborar esta a principio de curso, ou ben cando 

afloren as dificultades que o fagan necesario,tendo en conta as avaliacións de cursos anteriores para ese alumnado 

e as súas capacidades actuais. Como no caso do Reforzo Educativo, haberá que contar coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

De todas formas, no día a día de cada clase intentarase proporcionar a todo o alumnado material adicional de 

afianzamento no caso de ser necesario e novos materiais de ampliación no caso de que se considere que as 

funcións e estruturas traballadas no marco da clase estean ben afianzadas. 

Os materiais empregados para a atención á diversidade provirán dos recursos proporcionados como material do 

profesorado pola editorial do libro de texto e doutras fontes, especialmente de material existente no 

Departamento de Inglés. No caso de estimarse necesario, iríanse mercando novos materiais que puidesen parecer 

útiles. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

A estas alturas estase pendente da suspensión da sección bilingüe de 3º de ESO, e de retomar a de 4º de ESO, pero 

en todo caso, o alumnado que puidese participar nestas compartirá co resto uns mesmos contidos conceptuais na 

materia de inglés. 
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No grupo de sección bilingüe en música en 2º de ESO a introdución da lingua inglesa será progresiva na propia 

materia e na materia de lingua inglesa procurarase facilitar a aprendizaxe do alumnado e solucionar as súas 

dúbidas. 

Na hora adicional para as seccións bilingües buscarase que o alumnado incluído nestas seccións mellore a súa 

capacidade de comunicación oral e escrita así como a interacción con diferentes propostas que estimulen a 

produción. 

Nestes grupos requirirase unha maior e mellor calidade de comprensión e produción ca nos que non pertenzan á 

sección, tendo en conta que a inclusión nestes programas é voluntaria e as condicións nas que se realizan moi 

favorables para o alumnado. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Esta concreción está reflectida no cadro no que se relacionan os aspectos curriculares de cada unidade. (páxina 21-

92 da presente programación). 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Como ocorre con todas as materias de contido lingüístico as nosas contribuirán de forma especial á promoción da 

lectura no alumnado. Traballarase a lectura a todos os niveis dentro e fora da aula: técnicas de lectura 

comprensiva, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do alumnado, etc. 

Co fin de promover o interese pola lectura será fundamental que se fomente a lectura por pracer e non como 

análise de elementos gramaticais e léxicos nos textos. A comprensión e expresión será sempre o obxectivo por 

encima da corrección e da comprensión total de cada elemento. Incidirase na importancia do contexto e na 

comprensión de elementos non lingüísticos. 

Habituarase ao alumnado a que acuda á biblioteca do centro a buscar libros de lectura por pracer e a que 

consulten obras en papel e outros formatos para obter información. Faráselle entender que esa acción é algo 

normal que debe proseguir despois da etapa escolar. Recordaráselle que é fundamental atopar libros que gusten e 

poder cambiar aqueles que non respondan ás expectativas. 

Realizaranse con frecuencia actividades que teñan como base libros, comparacións entre libros lidos, 

recomendacións, etc. e como sé a biblioteca do centro escolar. 

Tamén seguirá a funcionar o Club de Lectura no presente curso, e procurarase que se realice algunha sesión con 

libros en inglés ao longo de curso en cada nivel da ESO. 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Igual que pasaba co plan lector, empregaranse todas as posibilidades das novas tecnoloxías que faciliten o 

cumprimento dos obxectivos da etapa: 

• Uso do correo electrónico para comunicarse con persoas doutros países en inglés, se a calidade da 

conexión permite unha comunicación fluída.  

• Obtención de material en inglés a través de internet e materiais dixitais en lingua inglesa para diversos 

proxectos que se irán realizando ao longo do curso. 

• Realización de proxectos, en particular tipo eTwinning, ou presentacións en soporte dixital para ser 

proxectados diante do resto da clase e incluso doutros grupos. 

• Realización de traballos sobre libros de lectura en soporte informático, proceso de textos. E mesmo, se o 

alumno tivese conta de correo electrónico poder enviarllo á profesora a través de e-mail. 

• Utilización das tecnoloxías informáticas dentro da aula na medida do posible, dentro do desenvolvemento 

do proxecto Abalar e do libro dixital de Eva-Edixgal en 1º a 4º de ESO. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
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Resulta difícil poder establecer cales van ser as actividades complementarias e extraescolares para todo o vindeiro 

curso pero relacionamos as que parecen agora máis factibles e, a medida que vaian aparecendo outras posibles 

iranse decidindo en reunión de departamento. En todo caso preténdense realizar as seguintes: 

• Intercambios por correspondencia ou e-mail con alumnado doutros países cos que se contactará a través 

do profesorado de lingua inglesa, como medio para establecer unha correspondencia espontánea en 

inglés con iguais. 

• Continuación da celebración do día do libro dedicándolle esta xornada a algún escritor ou escritores en 

lingua inglesa coma en cursos anteriores. 

• Celebración dalgunha xornada especial referida á cultura británica na que se podería invitar a profesorado 

ou alumnado doutros grupos e niveis: algunha festa británica, escocesa, norteamericana (pensando en 

aproveitar a presenza da auxiliar lingüística). 

• Exposicións periódicas de materiais realizados dentro do contexto da clase de inglés: carteis, carteis, 

materiais diversos... 

• Aínda que resulta difícil saber cal, sería interesante poder realizar algunha visita que fose de utilidade e 

supuxese traballar contidos e acadar obxectivos dos que figuran na presente programación. 

• Representación dalgunha peza teatral sinxela por parte do alumnado que quixera participar na actividade 

como complemento á actividade diaria na aula. 

• Solicitude de actividades externas ofrecidas ao centro polas autoridades educativas como pode ser a 

English Week. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

Periodicamente, nas reunións de departamento, tratarase o grao de cumprimento desta programación, facendo 

unha avaliación permanente da mesma.  

A finais de curso empregaranse os seguintes indicadores de logro a fin de realizar unha reflexión profunda que 

permita modificacións positivas e beneficiosas para o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Empregarase os seguinte 

cadro: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
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23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Na memoria de fin de curso resumiranse aqueles puntos máis relevantes que terán posteriormente repercusión na 

programación do departamento do ano seguinte. 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Departamento de Inglés do CPI Tino Grandío de Guntín esforzarase neste curso académico 2021-2022 por seguir 

o camiño marcado nos cursos anteriores. Básicamente, manteremos a mesma liña de actuación, intentando 

corrixir aquelas deficiencias observadas con anterioridade e reflectidas nas memorias de cursos anteriores, á vez 

que introducindo aquelas novidades que nos parezan relevantes. 

O Departamento de Inglés segue estando formado neste curso 2021-2022 polas seguintes profesoras: 

• A xefa de departamento, María del Pilar Quiroga Fernández, mestra de primaria adscrita con destino 

definitivo no centro e profesora que imparte a materia de lingua inglesa en 1º e 2º da ESO (incluíndo o 

desdobre de sección bilingüe) e, á súa vez, completa horario lectivo no departamento de lingua española 

coa materia de lingua e literatura castelá en 1º de ESO e no departamento de xeografía e historia coa 

materia de valores éticos de 2º de ESO. 

• Ana Arias Castro, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e xefa deste 

departamento, que imparte a materia de Investigación e tratamento da información en 1º de ESO e lingua 

inglesa como primeiro idioma estranxeiro en 3º e 4ºA e B da ESO, completando o seu horario coa 

dedicación á xefatura de estudos 

• Cóntase tamén coa chegada da auxiliar de conversa en lingua inglesa, a estadounidense Jean Cutter, para 

o centro desde o mes de outubro ao de maio. 

Pola súa banda, o perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do 

medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. Nos niveis de secundaria obrigatoria 

correspóndelle asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algún do cal xa estudou no 

mesmo durante a Educación Primaria, así como a totalidade do alumnado que provén do CEIP de Lousada. Tamén 

temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos 

Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que acode desde a cidade de Lugo. A pesar da existencia de 

dúas pequenas vilas no Concello, a actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos 

casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio e industria, habendo 

tamén algún empregado do sector servizos. 

Como características de aprendizaxe máis sinaladas entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo 

coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as linguas estranxeiras. En moitos casos tamén pesa o medo 

ao traballo e esforzo que supón aprender unha lingua estranxeira. 

Pretendemos neste curso que agora se inicia, continuar coas seccións bilingües, en lingua inglesa na materia de 

música en 2º de ESO e en ciencias sociais cun grupo de 4º de ESO. Comunicouse a suspensión da sección bilingüe 

de ciencias sociais en 3º de ESO. Parécenos unha iniciativa particularmente interesante pois no Concello o 

alumnado non ten posibilidade de acudir a clases de inglés nin nunha Escola Oficial de Idiomas nin en ningunha 

academia particular.  

Non contamos en cursos anteriores co apoio de profesorado de Pedagoxía Terapéutica na nosa materia, algo que 

podería ser moi útil con certo alumnado que arrastra deficiencias xa desde a Educación Primaria, en concreto, 

temos alumnado que posúe unha Adaptación Curricular e outro que rematou o curso anterior con Reforzo 

Educativo ou coa materia de inglés suspensa ou ben que a superou en cualificación pero moi ao límite de 

adquisición dos contidos mínimos sen desenvolver as competencias no grao esperable dunha cualificación de 

aprobado. 

En canto aos medios materiais, atopámonos con aulas diáfanas que permiten todo tipo de agrupamentos de 

alumnado aínda que no presente curso a necesidade de manter as distancias vai facer máis difícil realizar 

actividades que requiran mobilidade. Só será posible, polo tanto, a organización tradicional do alumnado fronte ao 

profesor, algo particularmente incómodo cando pretendemos realizar actividades orais. 

Contamos tamén coa existencia de dous reprodutores de CD, para uso dos membros do Departamento e de tres 

equipos de vídeo e de DVD para uso de todos os membros do CPI. Tamén temos diverso material elaborado desde 

o departamento e subido á plataforma EVA-Edixgal. Haberá que continuar neste curso coa elaboración de novo 

material que enriqueza a páxina web e a plataforma EVA. Tamén grazas ao programa de libros dixitais contamos 
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cun ordenador persoal para cada profesora no que está instalado o programa EVA off-line en toda a ESO. Ademais, 

existen tamén no centro dúas aulas de informática; a secundaria está dotada de máis de quince ordenadores para 

os que tamén contamos con material en CD-ROM para lingua inglesa tanto en lecturas como en exercicios; a de 

educación primaria –que tamén se pode utilizar ocasionalmente- conta con oito equipos completamente 

renovados.  

As propias aulas de clase en 1º a 4º de ESO contan con equipamento Abalar, ordenadores individuais, proxector e 

PDI. 

Xa desde a creación do centro como CPI, púxose en marcha cunha excelente acollida por parte do alumnado, unha 

biblioteca de Departamento na que contamos na actualidade con máis de 500 títulos de niveis adecuados ao noso 

alumnado de ESO. Pretendemos, neste curso, seguila dotando de novidades de todos os niveis e xéneros para 

ofrecerlle ao alumnado un aliciente máis para a lectura en inglés. Se é posible, intentaremos abrir o Departamento 

un recreo á semana de forma que unha profesora de inglés poida asesorar nese período ao alumnado interesado 

en ler estes libros. Promocionarase neste curso o préstamo de materiais multimedia: CDs que acompañan aos 

libros de lectura, revistas con CD de audio, etc.  

A experiencia do confinamento, e as previsibles dificultades que a pandemia poida provocar este curso, farán 

necesario seguir dotando o espazo EVA de Edixgal para os cursos correspondentes. Así mesmo, haberá que 

contemplar facilitar o seguimento das clases ao alumnado que por unha ou outra razón non poida asistir a clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son competencias básicas as que debe desenvolver o alumnado ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 

a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e para ser 

capaz de levar a cabo unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   

A través da materia de Investigación e tratamento da información incidirase na mellora de diversas competencias 

básicas de forma integrada e espontánea. Máis concretamente: 

• Competencia en comunicación lingüística ao potenciar a lectura e selección procedente de diversas fontes 

bibliográficas e dixitais principalmente. Tamén se potenciará a capacidade de paráfrase e expresión das 

ideas obtidas coa propia linguaxe dentro dun rexistro axeitado. Esta expresión será tanto de forma oral 

coma escrita. 

• A Competencia dixital será unha competencia fundamental a traballar desde a materia pois se pretende 

que o alumnado se capacite para poder obter e elaborar información en diversos formatos dixitais, de 

forma que estas aprendizaxes poidan ser exportables a outras materias. 

• Competencia para aprender a aprender ao promover a utilización de diversas fontes de uso habitual fóra 

do contexto escolar para a obtención e difusión de información propia e allea. Tamén se buscará 

promover a aprendizaxe dunha forma de traballo organizada tanto de forma individual coma en grupo. 

• Competencia social e cívica ao favorecer o respecto, o interese e a correcta comunicación. Prestarase 

especial atención á protección e respecto dos dereitos de autor nas producións alleas e propia. Tamén se 

fomentará o uso crítico das redes sociais como forma social de elaboración de información. 

• Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor ao fomentarse no alumnado a iniciativa á 

hora da elección e selección da información pertinente desde diversas fontes para o traballo a 

desenvolver así como á hora de redactar e criticar e/ou defender as opinións persoais. 

• Competencia da conciencia e expresións culturais a través do respecto aos dereitos de autor, selección de 

ilustracións para enriquecer os traballos, evitando sempre o plaxio ou o trato inadecuado da autoría e o 

recoñecemento da mesma. 

Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INGLÉS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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A través da materia de inglés incidirase na mellora de diversas competencias básicas de forma integrada e 

espontánea. En concreto, inglés contribuirá a mellorar as seguintes competencias ao longo de toda a etapa da ESO: 

• Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos 

e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, baseada na 

potenciación de habilidades comunicativas, contribuirá á adquisición desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta 

competencia é primordial no discurso oral, por adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así 

mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar, oralmente e por escrito.  

• Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade dos alumnos/as para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. A adquisición de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a 

lingua estranxeira ao longo da vida.  

• O uso da carpeta do Portfolio (en 1º e 2º de ESO) e do e-PEL (en 3º e 4º) será un medio para exercitar a 

autoaprendizaxe e aprender empregando novas estratexias que faciliten a autoavaliación e o 

descubrimento das formas e medios de aprendizaxe máis adecuados ao estilo persoal de cada alumno, 

potenciando esta competencia que será clave durante o resto da vida do alumnado no que a aprendizaxe 

de linguas deberá ter un peso importante. 

• Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, nunha lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para 

construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, 

conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

• Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato 

á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico e actividades de 

eTwinning en intercambios coa xuventude doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

• Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e 

cando se favorecen os traballos creativos individuais ou en grupo, como poden ser a realización e a 

representación de simulacións e de narracións.  

• Esta competencia tamén se traballará a través das actividades deseñadas para a participación na 

convocatoria do Portfolio Europeo das Linguas. Procurarase integrar nelas contidos lingüísticos e culturais 

referidos aos países anglófonos. 

• Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación. Isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo. 

• Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia en cada 

curso.
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO  

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

Velaquí os obxectivos xerais da materia: 

1. Poder aproveitar os recursos informativos ao alcance do alumnado no centro escolar: biblioteca escolar e 

internet. 

1.1. Coñecer o sistema de organización de bibliotecas, o catálogo e a CDU. 

1.2. Acceso e uso de buscadores en internet: palabras clave e estratexias de uso. 

2. Valorar as posibilidades de difusión da rede e comprender os seus riscos. 

2.1. Espazos web fiables e útiles.  

2.2. Contrastar a información obtida. 

2.3. Valorar as creacións colectivas en internet. 

3. Organizar e planificar un traballo de investigación: 

3.1. Uso de esquemas e organización das partes. 

3.2. Reparto de tarefas en traballos en grupo. 

4. Seleccionar a información máis axeitada para cada necesidade. 

4.1. Ler e extraer información de diversos tipos de texto e fonte, evitando “copiar e pegar”. 

4.2. Cotexar a información e extraer a necesaria na nosa busca. 

4.3. Recoller as fontes correctamente para poder citalas ben no traballo. O plaxio. 

5. Xerar contidos adecuados partindo das buscas realizadas. 

5.1. Presentar correctamente os traballos elaborados, a man ou en formatos dixitais: procesador de textos e 

presentacións. 

5.2. Usar e ilustrar con imaxes, esquemas e diagramas. 

5.3. Organizar os traballos con portada, índice, paxinación, bibliografía, etc. 

5.4. Expoñer oralmente un traballo de forma axeitada. 

5.5. Citar convenientemente as fontes empregadas. 

5.6. Axustarse a un guión previo. 

5.7. Subir e aloxar os materiais realizados en plataformas educativas en liña. 

1º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de 

material semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre os edificios 

que se atopan nunha veciñanza, unha conversación entre a secretaria dun centro comunitario e un 

rapaz que quere unirse a el, unha familia que está pedindo comida a través de Internet, uns mozos 

que están pedindo e dando enderezos e lendo un mapa, unha entrevista radiofónica, etc.).  

1.1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  
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2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar, presentarse a si mesmos e aos demais, dar información persoal sobre os propios gustos e 

intereses, falar sobre os tempos e as horas, expresar gustos e preferencias, pedir comida, falar sobre 

unha foto, dar e pedir enderezos, intercambiar información, falar das súas vacacións, dos seus plans 

futuros, etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel.  

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contractas e dalgunhas formas débiles), o ritmo e 

a entoación.  

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, dar información persoal, falar de 

actividades e rutinas, comprar comida, describir persoas, lugares e cousas, dar indicacións para chegar a 

un sitio, expresar habilidades, gustos e preferencias, obriga e prohibición, facer suxestións e aceptalas ou 

rexeitalas, describir experiencias pasadas e plans futuros, etc.).  

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, o 

lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia).  

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saúdos e 

presentacións, intercambio de información persoal, gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas 

e lugares, expresión de hábitos, peticións, ordes, instrucións, suxestións, enderezos, descrición de 

accións en curso, actividades de tempo libre, o tempo atmosférico, o pasado, plans futuros, etc.  

2.8. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o PresentContinuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.). Participar en 

actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con todos os 

integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes de correo electrónico, unha páxina web, un blog, un cuestionario, 

letras de cancións, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos temas, etc.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.4.1. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva.  

3.4.2. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.4.3. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.4.4. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.4.5. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.4.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.4.7. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  
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3.4.8. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.4.9. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.4.10. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.4.11. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, falar de actividades e de rutinas 

propias, expresar gustos e preferencias, describir personaxes famosos, a casa na que vivan e a súa 

cidade, experiencias pasadas en viaxes de vacacións, anunciar unha excursión, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, 

o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os 

conectores de secuencia).  

4.3. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o Present Continuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.2.1. Utilizar os coñecementos previos.  
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7.2.2. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.2.3. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.2.4. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.2.5. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.2.6. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.2.7. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.2.8. Crear asociacións funcionais.  

7.2.9. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.2.10. Deducir e inducir regras.  

7.2.11. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.2.12. Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos.  

7.2.13. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.2.14. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.2.15. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.2.16. Utilizar a autocorrección.  

7.2.17. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora.  

7.2.18. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, carteis anunciadores, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, o seu lugar na oración); o pronome (persoais suxeito e obxecto, interrogativos e 

demostrativos); o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going 

to e o Present Continuous con valor de futuro, os verbos modais (can / can’t e must / musn’t); o 

adverbio (os de frecuencia, modo e intensidade); a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais) e os conectores de secuencia.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

2º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 
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1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre datos persoais dunha 

rapaza, un lugar da India, a compra de roupa para asistir a unha festa, un xogo de computador, un soño, 

unha historia de detectives, os gustos musicais dunha rapaza e as cousas que leva a unha viaxe escolar, 

unha organización que coida o medio ambiente, etc.). 

1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar e presentarse, intercambiar información persoal, describir lugares, cousas e persoas, expresar 

cantidade, describir e contrastar hábitos e accións que transcorren no presente, indicar obrigas e 

prohibicións, dar consellos, facer suxestións, falar das súas preferencias, describir accións pasadas, falar 

de plans futuros, facer predicións, expresar condicións, etc., e sobre os demais temas incluídos neste 

nivel. 

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contraídas e dalgunhas formas débiles), a 

acentuación das palabras e das oracións, o ritmo e a entoación. 

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

describir lugares, cousas e persoas, expresar cantidade, describir e contrastar, hábitos e accións que 

transcorren no presente, indicar obrigas e prohibicións, dar consellos, facer suxestións, etc.). 

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

tempo, o lugar das palabras na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia). 

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as sobre as cousas que se 

poden facer en distintos lugares dunha cidade, os uniformes, os aparellos tecnolóxicos, os distintos 

modos de comunicación entre homes e entre animais, as profesións, os instrumentos musicais, etc..  

2.8. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes orais (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, os 

cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, contraste 

Present Simple / Present Continuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / could / 

should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past Simple / 

Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, be going 

to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, etc.). 

2.9. Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase.  
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3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes curtas en móbiles, correos electrónicos, un folleto, un blogue, 

distintos tipos de artigos, o horóscopo, letras de cancións, historias de detectives, pósteres, itinerarios, 

textos breves sobre distintos temas, etc. 

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.6. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos coñecementos 

culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.7. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.8. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.9. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.10. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.11. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.12. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.13. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.14. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.15. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, describir un lugar, un amigo/a 

ou familiar, un curso e un día especial nas súas vidas, escribir o final dunha historia de detectives, indicar 

as regras dun xogo ou deporte, describir unha viaxe que lles gustaría facer, mencionar un material 

reciclado e explicar o seu proceso, etc.). 

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar das palabras na oración, as conxuncións, os 

conectores de secuencia, a organización das ideas -introdución, desenvolvemento e final-). 

4.3. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes escritas (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, 

os cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, 

contrastePresent Simple / PresentContinuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / 

could / should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past 

Simple / Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, 

be going to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, 

etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  



Programación do departamento de inglés 

 

14 

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.8. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, folletos, etc.) 

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, a súa posición na oración, o seu grao: comparativo e superlativo); o pronome 
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(persoais suxeito e obxecto, interrogativos, posesivos e demostrativos); o verbo (o imperativo, to be, 

havegot, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going to, will, o Present Continuous 

con valor de futuro, o Past Continuous, os verbos modais (can / can’t, must / musn’t, could / couldn’t, 

should / shouldn’t); os adverbios de frecuencia, a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais), o xenitivo saxón, os conectores de secuencia, o primeiro 

condicional. 

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

3º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais para a materia de inglés neste curso, que sempre tentarán aproveitar e desenvolver 

os contidos especificados no apartado correspondente: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e coa profesora para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  
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2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. 

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  
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3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. 

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o caderno da materia. 

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  
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7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira.  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

4º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  
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3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, havegot, o Present Simple e oPresent Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  
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6.3. Organizar o caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  
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9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

Tendo en conta que o libro de texto vai ser a guía respecto á orde de aparición dos contidos no curso, como norma xeral os contidos correspondentes ao primeiros trimestre serán os 

correspondentes ás unidades 1,2 e 3; os do segundo trimestre os das unidades 4, 5 e 6 e finalmente os do terceiro os das unidades 7, 8 e 9.  Se non se especifica a que unidade se refiren, é 

porque se entende que son contidos que se traballan ao longo de todo o curso escolar aínda que poida ser en distinta medida ou forma. 

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDADE BLOQUE CONTIDO 

 B.1 Bloque 1: A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital. Dixitais  e en 
fotocopias 

Set/Out – 4 sesións CUESTIONARIO 

1 B.1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. 

B.1.2. As bibliotecas como espazos culturais. 

B.1.3 Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais. 

B.1.4. Estratexias de procura eficaz. 

B.1.5 Dereitos de autoría 

2 B.2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca Dixitais e en 
fotocopias 

Out/Nov – 3 sesións 

B.2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar 

B.2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información 

B.2.5 Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura. 

B.2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información. 

B.2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. 

B.2.8.  Fiabilidade dos espazos web. 

B.2.9.  Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.10 Valoración da información recollida na rede. 
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3 B.3. Organizarse para investigar Dixitais Nov – 3 sesións Traballo realizado 
polo alumnado 
sobre un tema 
acordado na aula. 

B.3.1. Procesos de investigación. 

B.3.2.  Planificación dun proceso de investigación. 

B.3.3. Traballo en grupo. 

B.3.4.  Preparación da procura informativa. 

4 B.4. Procura e tratamento da información. Dixitais Dec. – 3 sesións 

B.4.1. Necesidades informativas, fontes de información e procesos de procura, 
valoración e selección da información 

B.4.2.  Análise e comprensión da información atopada. 

B.4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B.4.4. Proceso da información: extracción e síntese. 

B.4.5. Citas e referencias. 

2ª AVAL. 5-1 B.5. Xeración de contidos e comunicación Dixitais Xan/Feb/Mar – 10 
sesións 

Traballo 
elaborado en 
procesador de 
textos polo 
alumnado. 

B.5.1. Organización e reelaboración da información. 

B.5.2. Estruturación da información recollida mediante gráficos, diagramas, etc. 

B.5.3. Reelaboración e personalización da información. 

B.5.4. Presentación dos produtos informativos propios. Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

3ª AVAL. 5-2 B.5.5. Elaboración de materiais de apoio ás presentacións orais. Dixitais Abr/Mai/Xuñ – 12 
sesións 

Traballo 
elaborado nunha 
presentación 
polo alumnado 

B.5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos, monografías, presentacións, 
produtos audiovisuais, etc.) 

B.5.7. Tratamento e edición de produtos dixitais (presentacións, vídeos, etc.) 

B.5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B.5.9.  Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo traballo 
das demais persoas. 

B.5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
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investigación á vida persoal, académica e social. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

IDENT
. 
CONTI
DOS 

IDE. 
CRIT
ERIO
S 

IDENT. 
ESTÁNDAR 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

TRABALLO EN 
CLASE 

PROBA ESCRITA 
/ 
CUESTIONARIO 

RÚBRICA 
(INCLUIDA) 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1 B.1           

B.1.1. 

. 

 INEINB1.1.1. CCL / CD / CAA /  
CSIEE / CCEC 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de 
lectura e de información. 

100%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.1.2 CCL / CD / 
CAA 

Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos 
informativos para os seustraballosindividuais e grupais. 

75%     CL / EOE 

B.1.2.  INEINB1.2.1. CSC Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no 
seu contorno máis próximo. 

75%     CL / EOE 

B.1.3  INEINB1.3.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Diferencia os documentos informativos en función do 
seucontido. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.3.2. CCL / CAA Acode ásfontesorais de referencia no seu contorno máis 
próximo para determinadas necesidades informativas. 

75%     CL / EOE 

 INEINB1.3.3. CSIEE / CAA Accede de forma autónoma a contidosaudiovisuais, 
presenciaisouvirtuais. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

B.1.4.  INEINB1.4.1. CCL / CAA Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.4.2. CCL / CAA / 
CD 

Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos 
dixitais. 

100%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.1.5  INEINB1.5.1. CSC / CAA  Identifica e respecta a autoría de textos ouimaxes. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

2 B.2.1.  INEINB2.1.1. CCL / CAA Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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fondos. 

 INEINB2.1.2. CAA / CSIEE Recupera facilmente os documentos que precisa. 75%     CL / EOE 

B.2.2.  INEINB2.2.1. CAA / CD / 
CSIEE 

Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 75%     CL / EOE 

 INEINB2.2.2. CAA / CD / 
CSIEE 

Localiza documentos, en función das súas necesidades 
informativas, no catálogo web da biblioteca. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.2.4.  INEINB2.4.1. CD Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 

75%     CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.4.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza internet valorando as característicasdeste medio en 
relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a 
veracidade, a organización, a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
CV 

B.2.5  INEINB2.5.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Establece un sistema de procura eficaz de información 75%     CL / EOE 

 INEINB2.5.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura 
para localizar información na web. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.5.3. CD / CAA Identifica produtos informativos diferentes en función das súas 
necesidades e dos seusobxectivos de traballo. 

75%     CL / EOE 

 NEINB2.5.4. CD / CAA Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 75%     CL / EOE 

B.2.6.  INEINB2.6.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as 
finalidades para as que foron creadas: educativa, participativa, 
etc. 

75%     CL / EOE / 
CV / TIC 

B.2.7.  INEINB2.7.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Navega por internet con seguridade preservando a 
súaidentidade e a súaprivacidade. 

75%     CL / EOE 

B.2.8.   INEINB2.8.1. CCL / CD / 
CAA 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: 
autoría, data de actualización, tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.9.   INEINB2.9.1 CD / CSC Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.1
0 

 INEINB2.10.1. CCL / CD / 
CAA 

Compara a información recollida en distintas fontes 
informativas na rede. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB2.10.2. CCL / CD / Contrasta a información recollidana rede con 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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CAA outrasfontesoraisou impresas. 

3 

 

B.3.           

B.3.1.  INEINB3.1.1. CAA / CSIEE Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas 
fases. 

75%     CL / EOE 

B.3.2.   INEINB3.2.1. CCL / CAA Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.3.  INEINB3.3.1. CCL / CAA / 
CSC 

Escoitaaos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, 
argumenta as súasopinións e respecta as opinións das 
outraspersoas. 

75%     CL / EOE / 
CV 

 INEINB3.3.2. CCA / CSC Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que 
lle corresponden. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
CV 

B.3.4.   INEINB3.4.1. CCL / CAA Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.5.  INEINB3.5.1. CCL / CAA Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura 
de información. 

75%     CL / EOE 

4 B.4.           

B.4.1.  INEINB4.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Identifica o tipo de información que precisa en función 
dunsobxectivos. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.1.2. CCL / CD / 
CAA 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súanecesidade 
informativa. 

75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.3. CCL / CD / 
CAA 

Concreta o proceso de procura de información 75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.4. CCL / CD / 
CAA 

Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 75%     CL / EOE 

B.4.2.   INEINB4.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.2.2. CCL / CD / 
CAA 

Deduce información implícita ou explícita dos 
contidosaudiovisuais e dos textos dos medios de comunicación. 

75%     CL / EOE / 
TIC 

B.4.3.  INEINB4.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Selecciona a información tras valoralaseguindouns 
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
etc.). 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.4.4.  INEINB4.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 
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B.4.5.  INEINB4.5.1. CCL / CD / 
CAA / CSC / 
CCEC 

Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

2ª AVALIACIÓN 

5 B.5.         Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.1.  INEINB5.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para 
organizar a información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.2.  INEINB5.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre 
entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.3.  INEINB5.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da 
información reunida. 

100%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.4.  INEINB5.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Presenta os seustraballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.4.2. CCL / CD  Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 100%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
TIC 

3ª AVALIACIÓN      

B.5.5.  INEINB5.5.1. CCL / CD Elabora material de apoio para as súaspresentaciónsorais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.5.2. CCL / CD / 
CAA 

Realiza sinxelaspresentacións para amosar o resultado dos 
seustraballos de investigación. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.6.  INEINB5.6.1. CAA / CD 
/CSD / CSEC 

Cita con corrección os libros consultados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.6.2. CCL / CD / 
CAA / CSC 

Segueunha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, 
música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.7.  INEINB5.7.1. CD / CCEC Incorpora imaxesaosseustraballos de investigación. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.8.  INEINB5.8.1. CCL / CD Respecta unhas pautas mínimas naprodución de textos dixitais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.9.   INEINB5.9.1. CCL / CSIEE Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.9.2. CCL / CSC / Defende con argumentos as opinións propias e respecta o 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
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CSIEE traballoalleo. CV 

 INEINB5.9.3. CCL / CSC Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das 
compañeiras, e valora con argumentos o seutraballo. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

B.5.1
0. 

 INEINB5.10.1. CAA / CSIEE Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa 
participación no proceso duntraballo de investigación, 
individual ou grupal. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.2. CAA / CSIE Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.10.3. CAA / CSC Valora con criterio e respecto o traballo das outraspersoas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.4. CAA / CSIEE Incorpora as aprendizaxes realizadas a novosprocedementos de 
traballo e de relación no medio escolar e social. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 
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RÚBRICA 1 

 

TRABALLO DE CLASE A MAN – RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada limpa, sen 
corrección, marxes adecuadas e 
con boa letra.  

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes suficientes, boa letra e 
pode haber algunha pequena 
corrección. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, non se respectan as 
marxes, a letra é difícil de ler ou 
haI demasiadas correccións. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 

 

 



Programación do departamento de inglés 

 

31 

RÚBRICA 2 

 

TRABALLO CON PROCESADOR DE TEXTO – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada axeitada, marxes, 
texto xustificado e distintos 
estilos segundo o tipo de texto 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes, xustificado ou estilos. 

O traballo ten fallos importantes 
respecto a portada, marxes, 
xustificado ou estilos. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía e 
empregando correctamente o 
corrector do programa. 

Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 3 

TRABALLO CON PRESENTACIÓN DIXITAL – RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
con unha plantilla axeitada e 
seguindo as normas vistas na 
clase. 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
plantilla, distribución de 
elementos, etc. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, mala distribución de 
elementos, etc. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados, visuais e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados, 
visuais e con títulos. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados, ou faltan ilustracións 
ou de forma confusa. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Ilustración Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos 
suficientes para apoiar o texto. 

Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos aínda 
que non sexan sempre suficientes 
para apoiar o texto. 

A cantidade ou calidade das 
ilustracións e/ou gráficos é 
insuficiente. 

O texto non se ve apoiado por 
elementos visuais como 
ilustracións ou gráficos. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada. 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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Exposición oral A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
e non se realiza lendo senón 
proporcionando as ideas 
principais apoiándose na 
presentación dixital. 

A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
aínda que se lea boa parte dela 
para as ideas principais 
apoiándose na presentación 
dixital. 

A exposición oral é incompleta 
con relación ao tema a 
desenvolver. 

A exposición oral non consegue 
expoñer o tema a desenvolver. 
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1º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTREZ
A 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura comprensiva de textos   ou  libros sinxelos dun nivel adecuado 
sobre personalidades coñecidas 

Lectura de textos sobre lugares. 

Descrición de lugares. 

Repaso dos números e prezos. 

Información xeral dunha persoa. Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, nacionalidade, lugar de residencia... 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

Setembro/outubro – 
18 sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

 Vocabulario relacionado coa aula e cores 

Vocabulario sobre lugares, familia, personalidades e cociña 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. O verbo to be e to have. Formas negativas e interrogativas 

O Presente Simple. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Preguntas e respostas sobre información persoal. 

Falar sobre apariencia e personalidade dos que nos rodean. 

Sons e fonemas  vocálicos. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Presentación persoal , datos relevantes. 

Similitudes e comparacións cos demais. 

Preguntar e responder axeitadamente 

Recoñecemento e uso de normas de cortesía propias da idade. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Expresión básicas de comunicación. 

Escoitar e facer textos sobre descricións de lugares 

Facer diálogos e textos sobre un mesmo, familia e amigos. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto, parénteses e 
comiñas. 

2 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Compresión xeral de textos sobre fauna,flora e clima do seu   nivel . 

Comprensión de textos sobre comidas, receitas e menús . 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
propios., libro 
de texto 

Novembro/decembr
o – 18 sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre animais, plantas e comidas. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Nomes contables e incontables. Diferenza e utilización. 

Expresións de cantidade: much, many, some , any; How many/ how much. 

Os tempos verbais: Presente  simple e continuo: forma e  uso. 

Uso de verbos modais: Can, must e as súas formas negativas e 
interrogativas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos en restaurantes 

Descricións de animais e plantas. 

Comprensión da exposición de traballos de compañeiros. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos simulando situacións de restaurantes. 

Exposición de preferencias de comidas e receitas. 

Presentación de mascotas. 

. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos propios a partir de textos lidos. 

Presentación coidada dos textos (marxes, limpeza, tamaño da letra). 

. 

 

2ª AVAL. 3 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre deportes e equipamento necesario para que se poidan 
practicar. 

Lectura comprensiva de textos sobre tecnoloxía e aparellos domésticos. 

 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

Xaneiro/febreiro – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase VOCABUL

ARIO 
B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario relativo a deportes, actividades do tempo libre, tecnoloxías 
(internet, móbiles...) e aparellos domésticos . 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en espazos deportivos e 
comerciais.. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso dos verbos modais: be allow, may, be able to, should. 

Uso do Past simple. 

Uso e dominio de instrucións 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Presentación de diferentes deportes. 

Descrición de diferentes produtos. 

Pronunciación correcta do novo vocabulario. 

Correcta discriminación de verbos en past simple rematados en -ed 
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INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) de compras de móbiles. 

Simulación de compras de equipamentos deportivos ou relacionados co 
tempo libre. 

Diálogos que traten temas deportivos, de lecer ou tecnolóxicos. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Composición de textos sobre o seu deporte favorito. 

Descrición do seu teléfono móbil ou aparato de tecnoloxía máis valorado. 

4 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos relacionados co mundo do espectáculo, música e artes 
escénicas. 

Análise de publicacións sobre a xeografía e historia do lugar no que se vive. 

Interpretar guías turísticas. 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

 

Febreiro/marzo – 15 
sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Coñecer vocabulario sobre a xeografía e historia. 

Vocabulario e expresións relacionadas co turismo 

Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso do presente continuo e – be going to- para expresar o futuro. 

Dominio de pasado de verbos irregulares de uso común. 

Uso da correcta puntuación. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

Interpretación de guías turísticas.. 

Expresións coloquiais da conversa para describir lugares turísticos. 

Discriminación auditiva de vocabulario de escrita semellante 
(desert/dessert). 
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B5.1. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposición- crítica da película favorita. 

Presentación de guía turística do lugar en que viven. 

Intercambio de opinións sobre plans de viaxe ( lugar, actividades, medio de 
transporte...). 

 

 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos sobre as súas películas favoritas. 

Presentación da súa propia guía sobre o lugar no que viven como reclamo 
turístico. 

Redacción sobre os plans de viaxe, reais ou ficticios. 

. 

 

3ª AVAL. 5 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de descricións de situación reais ou imaxinarias no futuro. 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

. 

Abril/maio – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación, 
presentación de 
traballos e 
traballo en clase 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre ciencia ficción. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Formación e uso do future simple con will e There will be. 

Present continuous e Be going to…con significado de futuro. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de audicións ou películas de temas sobre o futuro. 

Discriminación do novo vocabulario aprendido. 

Preguntas relacionadas co futuro. 

Os sons /v/ /b/ /ʤ/ e /g/. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

Reprodución dos plans do futuro traballados. 

Exposición das súas opinións . 
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B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Debate sobre o pensar de cada quen. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Redacción de textos expresando a opinión sobre o futuro. 

Escribir diálogos entre amigos que planifican un evento. 

 

Redacción sobre como se ve no 2050. 

6 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos que expresan desexos futuros relacionados con acción ou 
hábitos pasados. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio/Xuño – 15 
sesións 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Expresións de tempo e adverbios de modo, lugar e tempo. 

As exclamacións: What a great idea!/What a wonderful holiday!... 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Used to. 

Tempos verbais pasados en todas assúas formas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de textos con predición de futuro. 

Sons /ʧ/, /ʃ/, /θ/ e /ð/. 

 

 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

Exposición oral dos textos escritos 

Comparación das diferentes experiencias e plans. 

Representar o seu sentir apoiándose en frases curtas. 
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B5.5. 

B5.7. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos curtos escritos sobre soños e metas. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B3.2 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

ortográficas e os signos de puntuación. EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 



Programación do departamento de inglés 

 

44 

elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CD indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

5-6 LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU B5.6. PLEB5. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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LARIO B5.7. 7. CAA 

CSC 

CCEC 

suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 
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B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

CCEC directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

 PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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2º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.3. 

Lectura de textos extraídos (e adaptados) de internet sobre algunha ONG. 

Lectura dun texto descritivo.  

Artigos informativos. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario relacionado co instituto e a escola: horarios, materias, 
materiais, etc. 

Vocabulario sobre actividades de tempo libre. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A expresión da cantidade: thereis/there are, 
quantificadores,Howmuch/howmany 

O presente simple e o presente continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.2. 

B1.3. 

Comprensión de conversas no ámbito escolar. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B5.1 

B5.4. 

B5.5. 

Falar sobre actividades e afeccións. 

Realizar unha descrición dunha foto oralmente e contestar preguntas sobre 
ela. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Descrición dunha foto. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

Comprensión da información contida en diversos artigos de noticias da 
prensa. 

Libro de texto, 
materiais 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de un texto sobre viaxes. 

Lectura sobre personaxes e a súa biografía. 

dixitais e 
propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre noticias na prensa. 

Vocabulario sobre eventos vitais das persoas e a súa biografía. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado simple e de used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Comprensión de diálogos sobre noticias e historias da prensa. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre as noticias da prensa. 

Comentar os hábitos e costumes persoais. 

Preguntas sobre personaxes famosos. 

Realizar recomendacións de películas ou actividades a realizar e invitar a 
outras persoas a estas actividades. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Redacción de fichas de datos e breves biografías de personaxes. 

Elaboración de liñas temporais. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

Diarios de viaxe e vacacións. 

Descricións de lugares turísticos e de hoteis. 

Descrición do turismo no século XIX. 

Obter información dunha páxina web sobre hoteis. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 
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B5.4 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O adxectivo descritivo de lugares. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A comparación do adxectivo (formas comparativa e superlativa). 

Gradación do adxectivo con enough, too, as... as. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Programas de radio/TV sobre vacacións. 

Descricións de lugares. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Comparar diferentes lugares. 

Descrición dun hotel. 

A pronuncia de sons que non se corresponden directamente coa grafía: /k/ 
e /s/ 

Planeando unhas vacacións. 

Indicar enderezos e direccións. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Describir un resumo dunha viaxe. 

Escribir un email a un hotel solicitando información dos servizos e 
habitacións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Artigos sobre actividades en diferentes países. 

Texto sobre as casas no mundo. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O tempo atmosférico. 
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Adverbios de modo. 

A familia. 

A casa. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Preguntas de suxeito e de obxecto 

 

COMPR 
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Unha entrevista radiofónica. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Preguntar sobre o tempo que fai. 

Unha conversa telefónica. 

Comparar actividades que realizan diversas persoas. 

Obter información sobre a familia doutras persoas. 

Pronuncia de  /s/, /z/ e /iz/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Un perfil persoal. 

Descrición de casas. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

O relato de crimes. Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB B5.6. Vocabulario sobre crimes e delitos. 
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ULARIO 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado continuo. 

Contraste do pasado simple e continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

A historia de crimes. 

Comprensión de casos xulgados. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer hipóteses sobre o pasado. 

Adiviñar opcións verdadeiras entre varias propostas. 

Pronuncia de /d/. 

Interrogatorio sobre un crime. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar un crime ou delito, secuenciando as ideas. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre un transporte do futuro. 

lectura sobre os festividades ecolóxicas: o día da terra e o día sen coches. 

Obter información de cadros de horarios de transportes. 

Gráficos para representar información numérica complementaria. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre transportes e o medio ambiente. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Os tempos verbais de futuro: will, going to e presente continuo. 
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Primeira e segunda condicional (if, unless). 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Audio sobre os medios de transporte máis eficientes e convenientes. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer predicións sobre o futuro. 

Relatar plans de futuro e preguntar sobre eles. 

Comparar como se resolven situacións hipotéticas. 

Pronuncia das consoantes finais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar plans de futuro. 

Realizar predicións de futuro. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre experiencias persoais pasadas e plans de futuro. 

Páxinas web informativas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Adverbios for e since. 

Actividades diarias e ocasionais. 

Adxectivos que describen o estado das persoas. 

As redes sociais. 

GRAM B5.7. Forma e uso do pretérito perfecto simple. 
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ÁTICA Tagquestions. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Entrevista ao gañador dun récord Guiness. 

Conversa sobre unha lista de desexos por cumprir. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Conversa sobre listas de asuntos pendentes. 

Comparación de experiencias. 

Preguntar sobre experiencias persoais. 

Realizar unha enquisa. 

A pronuncia dos ditongos //, /a/, /u:/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Crítica dun programa de televisión. 

A entrada nunha rede social ou blog. 

Lectura sobre unha anécdota olímpica pasada. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre a correcta nutrición. 

Texto sobre a alimentación de famosos. 

Texto sobre os requisitos dun deportista de élite. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre alimentación e hábitos alimenticios y forma física. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Verbos modais: can, must eshould. Formas e uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

Monólogos sobre hábitos alimenticios. 

Diálogo sobre proxectos escolares. 
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B1.3. 

BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre estilos de vida. 

Dar consellos. 

Compartir información. 

Pronunciación de /s/ e //. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

O artigo xornalístico. 

O texto breve nas redes sociais e as abreviaturas. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

A comprensión de diálogos. 

Texto sobre os códigos de etiqueta para diferentes circunstancias. 

Lectura sobre a correcta administración do presuposto persoal. 

Lectura sobre os uniformas e roupas inusuais. 

O texto anunciando a venda de artigos varios en internet. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a roupa e a moda. 

Adxectivos referidos á moda. 

Adxectivos rematados en –able. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. O estilo indirecto. 

Xerundio e infinitivo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

Un audio sobre moda nun país. 

Diálogos sobre hábitos de compra. 
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BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Relatar as palabras de terceiras persoas. 

Diálogo chegando a acordos sobre algo que mercar. 

Diálogo nunha tenda para mercar roupa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Texto sobre a moda. 

Redacción de anuncios para vender obxectos persoais en internet. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 LECTURA B3.1 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

70% ALTO SI      
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 idade e no seu contexto escolar. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70% BAIXO SI      

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD  

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70% MEDIO  SI     

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc 

70% ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  

COMPR/ 
EXPR 

B1.1. 
B1.2 

PLEB1.
1. 

CCL 

CD 

Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 

70%
  

ALTO  SI     
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ORAL 

 

B1.3. CCEC 

CSC 

agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

PLEB1.
3. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

70%
  

ALTO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB2.
1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera 
no seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
6. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

70%
  

ALTO  SI     

ESCRITU
RA 

B4.1. 
B4.2. 

PLB4.1. CCL 

CAA 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 

70%
  

ALTO SI  SI SI   
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 B5.2. CSC 

CCEC 

CD 

características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 

PLB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

70% BAIXO SI  SI    

PLB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

70% ALTO SI      

 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 
B3.2. 
B5.2. 
B5.3. 

PLB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

70% ALTO    SI SI  

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

MEDIO    SI SI  
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VOCABU
LARIO 

B 5.6. PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO SI    SI  

GRAMÁT
ICA 

 

B5.7. 

 

PLB4.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

70%
  

ALTO   SI SI   

PLB4.6 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70%
  

ALTO   SI  SI  

PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 

70%
  

ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  
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COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB1.
6 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
4. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70%
  

MEDIO  SI     

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 

70%
  

ALTO SI  SI  SI  
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B5.2. CCEC 

CD 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo 

PLB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 

70%
  

MEDIO   SI    

 

7-9 LECTURA B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

ALTO SI   SI   

PLB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

70%
  

ALTO SI      

PLB3.6. CAA 

CSC 

Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel. 

70%
  

ALTO    SI   
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CCEC 

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

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

70%
  

ALTO   SI SI SI  

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
  

MEDIO SI      

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO SI      
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COMP./ 
EXPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB1.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLB4.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 

70%
  

MEDIO   SI  SI  
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cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO     SI  

PLB4.6. CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. CCL. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

PLB5.6. CD 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
 
  

MEDIO  SI   SI  

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 

70%
  

MEDIO  SI  SI   
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CCEC teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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3º ESO: INGLÉS 

 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Descrición de lugares. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre accidentes xeográficos e lugares da cidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O verbo be (am, is, are, thereis/are, therewas/were) 

Os tempos verbais: presente simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descrición de lugares. 

Os sons vocálicos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Enderezos: dar e seguir instrucións. 

A presentación persoal ante os demais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

Organización básica do texto. 

Aprender a revisar o texto escrito 
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B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Textos sobre personaxes históricas e do pasado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Outubro/novembro – 
9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre viaxes e sentimentos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: pasado simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos sobre viaxes. 

Pronunciación: as sílabas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos sobre viaxes. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

O texto narrativo. 

O uso da puntuación: as comiñas. 
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B5.8. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre logros e actividades. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: presente perfecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

A pronunciación da –edfinal dos verbos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposicións orais. 

A entrevista de traballo. 

A descrición física. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O curriculumvitae 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre comidas e a alimentación. 

Lectura comprensiva de menús en restaurantes. 

Cultura: A comida e as celebracións festivas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 



Programación do departamento de inglés 

 

70 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario pertencente ao campo da comida e a alimentación. 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en establecementos de 
restauración. 

Adxectivos que permitan falar da comida e comparar diferentes pratos ou 
produtos alimenticios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. As estruturas comparativas: comparativa (-er, more), superlativa (-est, 
most), comparativas de igualdade (as... as), too e enough. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descricións de comidas. 

O acento na oración. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) en situacións en establecementos de hostalaría. 

Debates que traten temas relacionados coa comida e alimentación. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

Elaboración de menús. 

Redacción dunha crítica nun restaurante. 
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B5.8. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Artigo sobre viaxes. 

Artigo xornalístico sobre accións positivas no contorno. 

Textos sobre viaxes curiosos de certos personaxes. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Obxectos empregados nas viaxes. 

Viaxes e medios de transporte empregados. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Tempos para a expresión do futuro (futuro simple, futuro continuo, going to 
e presente continuo). 

Estrutura condicional de 1º e 2º tipo. 

A puntuación informal. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Plans de viaxe. 

Expresións informais na conversa. 

A pronuncia das consoantes finais. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre plans de viaxe. 

Exposición sobre algún lugar e as actividades a realizar nel, contestando ás 
preguntas do resto da clase. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

Presentación sobre algún lugar e as actividades a realizar nel. 

E-mail sobre os plans de viaxe. 
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B5.6. 

B5.8. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Lectura sobre personaxes mitolóxicos. 

Lectura sobre a amizade nunha situación desfavorable. 

Lectura sobre un texto teatral clásico de amor. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre relacións e a personalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais (can, could, have to, must, should) 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Programa de radio sobre problemas. 

Conversacións sobre problemas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

A expresión dos consellos nunha conversa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

A expresión do consello por escrito (carta, email) 

Redacción do proxecto dunha viaxe. 
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B5.8. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

As novas da semana. 

Artigos xornalísticos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o crime. 

Conectores de finalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Pasiva en presente simple e pasado simple e iniciación a outros tempos. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogo sobre a lei. 

Entrevista policial. 

Entoación das preguntas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre un crime e transmitir información sobre el. 

Explicar palabras. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O uso dos conectores de finalidade. 

O informe policial. 

8 LECTUR B3.1. Aprendendo sobre a natureza. Libro de texto, Maio – 9 sesións 



Programación do departamento de inglés 

 

74 

A B3.2 Un artigo dunha revista. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

materiais 
dixitais e 
propios. 

 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o mundo animal e sobre as partes do corpo. 

Adverbios de modo. 

Conectores que contrastan información. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Preguntas de suxeito e obxecto. 

Adverbios de modo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición dun animal. 

Unha lección nunha clase. 

Pronuncia das palabras unidas no discurso oral. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Realizar preguntas. 

Comparación de accións. 

Describir e comparar animais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Informe sobre un animal. 

Conectores para contrastar información. 

9 LECTUR
A 

B3.1. Artigo sobre un inventor. Libro de texto, 
materiais 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
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B3.2 Artigos dunha revista sobre inventos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

dixitais e 
propios. 

materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre inventos e sobre diferentes aparellos electrodomésticos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso gramatical sobre todo o visto ao longo do curso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Unha biografía. 

Un concurso. 

O acento da palabra. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Discutir ideas. 

Falar sobre inventos, preguntando e contestando preguntas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Ensaio sobre un invento. 

Uso de conectores que introducen información adicional. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

DESTRE
ZAS 

IDENT.
CONTID
OS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRIT
OS 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTU
RA 

B3.1. 

B3.2 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. PLEB5.6. CCL 

CAA 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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CSC 

CCEC 

significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CCEC 

CD 

e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI

B5.6. PLEB5.7. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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O B5.7. CAA 

CSC 

CCEC 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

70% MEDIO SI SI    EOE 
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 CAA 

CSC 

CCEC 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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INTER
ACCIÓ
N 

 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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4º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre unha actividade deportiva de risco. 

Lectura sobre a vida dun xornalista de guerra. 

Sinais de perigo e advertencia. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre riscos e perigos. 

Adxectivos que describen situacións e accións persoais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Usos e formas dos tempos verbais futuros; will, going to e presente 
continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre un festival. 

Instrucións sobre seguridade nunha actividade. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre plans e preguntar a outros sobre os seus. 

Entrevista para o xornal escolar. 

Pronuncia de /i/ e /e/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Artigo baseado nunha entrevista para o xornal escolar. 

Redactar un texto sobre unha persoa. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dun texto sobre unha serie televisiva. 

Lectura de textos breves sobre famosos do mundo do cine, música e 
televisión. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a familia real. 

Compostos de some-, any- e no-. 

Adxectivos e pronomes relativos. 

propios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións relativas especificativas. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Extracción de información a partir do relato dun feito histórico. 

A comprensión dunha crítica de cine. 

Extracción de información partindo dunha presentación oral. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Concurso de preguntas e respostas. 

Discusión sobre diversos aspectos dunha película. 

Alcanzar acordos sobre unha actividade en común para varias persoas. 

A pronuncia de /s/, /k/, /t/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

A crítica sobre películas e programas de televisión. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos breves e longos sobre certos misterios famosos. 

Lectura de textos narrativos de misterio. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre misterios e fenómenos paranormais. 

O inglés británico e americano. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso e forma do presente perfecto simple, pasado simple, pasado perfecto e 
used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha visita guiada a un enclave asociado ao misterio. 

Audio sobre unha presentación en torno a un feito misterioso. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

Relato en parellas dunha historia de terror. 

Solicitar detalles sobre unha historia misteriosa ou incrible. 
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B5.5. 

B5.7. 

Pronuncia de /w/, /j/, //, //, /:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Relatar unha experiencia persoal de misterio. 

Entradas nun blog sobre supersticións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos sobre hábitos de adolescentes e doutras culturas. 

Lectura de textos infográficos con apoio visual. 

Lectura sobre cidades de diferentes perfís e tipos. 

Lectura sobre o acoso escolar. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre interaccións sociais entre adolescentes. 

Vocabulario sobre animais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións condicionais dos tipos cero, primeiro, segundo e terceiro. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre problemas na cidade. 

Audio de varias entrevistas para un posto como voluntario. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre problemas e solucións na cidade. 

Entrevista para un posto de conselleiro escolar. 

Pronuncia de /d/, /g/ e letras mudas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun texto formal en formato email sobre un problema. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a influencia da publicidade nos hábitos de compra. 

Lectura sobre estratexias de marketing. 

lectura sobre a historia do diñeiro e os medios de pago. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre marketing, compras e publicidade. 

A linguaxe telegráfica das mensaxes de texto e en redes sociais. 
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GRAM
ÁTICA 

B5.8. A estrutura pasiva en diferentes tempos verbais(afirmativa, negativa e 
interrogativa). 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha noticia. 

Audio sobre diálogos para comprar algo partindo dun anuncio publicado na 
web. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Descrición dun produto comercial. 

Conversas sobre compras nun futuro próximo. 

Diálogos nun contexto comercial. 

Conversas para decidir que mercar cun fin concreto. 

A pronuncia de /t/, // e /d/ e o acento como elemento distintivo. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun ensaio de opinión. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de entrevistas a expertos en medioambiente. 

Lectura sobre accións medioambientais. 

Lectura sobre unha paraxe medioambientalmente interesante. 

Extracción de información sobre diferentes experiencias vacacionais. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre o medio ambiente e reciclaxe. 

Vocabulario sobre destinos turísticos vacacionais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O estilo indirecto e os verbos empregados. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio dunha entrevista na radio a un experto medioambiental. 

Unha enquisa: as contestacións dos enquisados. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Contar a terceiras persoas o que dixeron outras. 

Realizar enquisas sobre os hábitos medioambientais. 

Diálogo de chegada a un hotel. 

Pronuncia de //, //, //, /u:/ 
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ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dunha experiencia de viaxe vacacional. 

Redacción dunha entrada de blog sobre unhas vacacións. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a saúde dun cantante famoso. 

Lectura dun texto sobre fobias. 

Lectura de emails. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre as partes do corpo e os problemas de saúde habituais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais: uso e forma de may, might, be able to, could, should, 
must, have to, need. 

 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Unha discusión sobre a saúde en deportistas. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Facer especulacións sobre situacións hipotéticas. 

Dar consellos sobre saúde. 

Diálogos na consulta do médico. 

A pronuncia de /i:/ e /ai/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escribir un email informal sobre un problema de saúde puntual. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dunha entrada de blog sobre persoas con deficiencias sensoriais. 

Lectura de textos sobre lugares no mundo e as experiencias dos viaxeiros 
neles. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre os sentidos. 

Adxectivos descritivos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso do infinitivo e do xerundio. 
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COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha discusión sobre un experimento. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre os sentidos e a súa importancia. 

Conversar sobre un mesmo e o que se fai. 

Falar sobre unha experiencia persoal e discutir sobre ela. 

Indicar e pedir direccións para chegar a un enderezo. 

Pronuncia de //, //, /u:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redactar un texto sobre unha experiencia persoal. 

Escribir entradas de blog sobre lugares diversos. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a situación persoal no instituto de educación secundaria. 

Lectura dun texto sobre experiencias internacionais e de futuro. 

Lectura dun email de solicitude. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Tipos de palabras e estratexias para coñecelas. 

Os prefixos e sufixos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso dos diferentes tempos verbais aprendidos este curso. 

Repaso dos verbos modais. 

Repaso de oracións relativas, condicionais, pasivas e estilo indirecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audios sobre experiencias internacionais de adolescentes. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre experiencias propias diversas. 

Diálogos sobre plans de futuro. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escritura dun email de solicitude. 

Escritura dun CV online. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT
.CONT
IDOS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% MEDIO    SI  CL 

CA 

TIC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO   SI   CL 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 

100% MEDIO   SI   CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

TIC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% MEDIO   SI   CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 

70% MEDIO  SI SI   CL 

EOE 
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mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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CCEC vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 
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persoa plurilingüe. 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 



Programación do departamento de inglés 

 

94 

CCEC lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 
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B5.7. CCEC nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 
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PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

CA 

TIC 
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datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

100% MEDIO SI SI  SI SI CL 

EOE 
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PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO  SI SI SI  EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

70% MEDIO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

CA 

TIC 

PLEB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe o seu currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

100% MEDIO     SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO   SI  SI CL 

CA 

TIC 
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PESO DE CADA ELEMENTO NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO –  INGLÉS 3º & 4º ESO 

Exame ou exames de avaliación (cos apartados seguintes): 60% A proporción de exercicios 
gramaticais e de escrita 
variará segundo as 
necesidades, podendo 
pactarse co alumnado de 
cada grupo. 

 Exercicios de gramática, vocabulario e/ou 
comprensión lectora 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Sempre se desbotará o 
número de acertos que se 
corresponda coa 
realización do exercicio ao 
chou ou cun coñecemento 
do aspecto moi básico. 

Redaccións e desenvolvemento de diálogos 
sobre circunstancias comunicativas 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Rúbrica 1 

Notas por actividades de clase de interacción oral 10% Rúbrica 2 

Redaccións de clase (media de todos os traballos recollidos) e 
demais traballos escritos realizados na aula 

20% Rúbrica 1 

Comprensión e elaboración do traballo sobre o(s) libro(s) de 
lectura adaptado(s) 

10% Rúbrica 3 

 

 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIÁLOGOS E CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS – 
RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Extensión O diálogo é moi 
elaborado e as 
intervencións son 
suficientemente 
amplas para transmitir 
a mensaxe 
adecuadamente. 

Transmítese a 
mensaxe 
adecuadamente pero 
dunha forma breve. 

A mensaxe non se 
transmite dunha forma 
suficientemente 
axeitada e/ou 
édemasiado breve. 

As intervencións son 
excesivamente breves 
e non acertadas para a 
situación 
comunicativa. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade nesta 
situación 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 
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comunicativa. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregadosson  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Comprensión do 
compañeiro/a e 
adecuación da 
resposta 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é 
completa (tal e como 
se ve na resposta 
proporcionada) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é boa 
pero con limitacións 
(necesitando 
aclaracións ou 
reformulacións) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro é limitada, 
non sendo a resposta 
adecuada en todos os 
casos. 

Apenas existe 
comprensión da 
mensaxe do 
compañeiro e polo 
tanto a resposta é 
inadecuada. 

Linguaxe non verbal Apóiase á palabra de 
forma moi adecuada 
coa expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma bastante 
adecuada con bastante 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma moi limitada 
con moi pouca 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Non hai apoio da 
palabra con linguaxe 
non verbal que axude 
a transmitir a 
mensaxe. 

Preparación A intervención 
realizada é resultado 
da preparación dun 
vocabulario, estruturas 
que se utilizan de 
forma natural, como 
se estivesen integradas 
no sistema lingüístico 
do alumnado. 

A intervención 
realizada é resultado 
de certa preparación 
dun vocabulario, 
estruturas que se 
utilizan con certa 
axilidade, como se 
estivesen parcialmente 
integradas no sistema 
lingüístico do 
alumnado. 

A intervención 
realizada fai uso de 
certos elementos 
específicos que non 
parecen integrados no 
sistema lingüístico do 
alumado polo seu uso 
forzado e pouco fluído. 

A falta de preparación 
fai que non se 
empreguen elementos 
novos de vocabulario, 
expresión e estruturas 
que enriquecerían e 
facilitarían a situación 
comunicativa. 

Orixinalidade A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
enriquecelo e aportar 
diversos elementos de 
colleita propia que lle 
dan un carácter 
orixinal. 

A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
aportar algún 
elemento de colleita 
propia que lle certa 
orixinalidade. 

A intervención no 
diálogo intenta ser 
breve pero tamén se 
introduce algún 
elemento orixinal. 

A intervención no 
diálogo limítase a 
presentar unha 
situación básica, 
buscando resolvela da 
forma máis breve e 
sinxela posible. 

 

 

REDACCIÓNS DE CLASE E TRABALLOS ESCRITOS – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Extensión O texto escrito 
axústase aos 
parámetros 

O texto escrito 
aproxímase aos 
parámetros 

O texto escrito ten 
unha lonxitude que 
supera a metade da 

O texto escrito non 
chega a ser da 
metade da lonxitude 
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prescritos de 
lonxitude do texto. 

prescritos de 
lonxitude do texto. 
(mínimo 90% da 
lonxitude mínima) 

lonxitude mínima 
prescrita. 

mínima prescrita. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten certa 
corrección gramatical,  
tendo en conta o tipo 
de texto, con algún 
pequeno erro que non 
impide a comprensión 
ou empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical ou uso 
gramaticalmente 
inadecuado dos 
termos empregados. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. Os 
elementos novos non 
están integrados no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento e axústase 
ao tipo de texto. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
texto. Hai algún uso 
puntual inadecuado de 
elementos 
gramaticais. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 
Non se ve 
aproveitamento de 
elementos e estruturas  
adquiridos 
recentemente. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo e o tipo 
de texto. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto 

O texto está 
organizado en 
partes que se 
corresponden con 
parágrafos, tal e 
como require a 
temática do mesmo. 

O texto parece ter 
certa estrutura, 
podendo 
distinguirse algunha 
parte pero non 
todas as que serían 
necesarias. 

O texto ten algunha 
estrutura pero non 
se diferencian 
parágrafos de 
acordo coa temática 
de cada parte. 

O texto non ten 
unha organización 
temática lóxica 
como requiriría. 

Cohesión e 
coherencia 

A organización do 
texto vese apoiada 
por un bo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso é suficiente 
ordenando e 
xerarquizando a 
información, 
facilitando a 

A organización do 
texto vese apoiada 
por certo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso contribúe á 
ordenación e 
xerarquización da 
información, 
facilitando a 

O texto non ve 
apoiada a súa 
organización cun 
uso de conectores 
que lle dean 
suficiente cohesión 
e coherencia, sendo 
estes demasiado 
básicos para 
transmitir ideas e 
relacións complexas. 

O texto carece de 
elementos de 
cohesión e 
coherencia, non 
existindo conectores 
nin elementos que 
proporcionen 
información sobre a 
xerarquización ou 
relación das ideas 
expostas. De existir 
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comprensión. O uso 
de conectores é rico 
e adecuado ao nivel 
do alumnado. 

comprensión. O uso 
de conectores é 
suficiente para o 
nivel do alumnado, 
aínda que podería 
ser máis rico. 

O uso de conectores 
é claramente in 
suficiente para o 
nivel do alumnado. 

algún, este sería 
“and”. 

Puntuación e 
convencións 
ortográficas 

O autor non comete 
faltas de puntuación 
nin respecto a 
convención 
ortográficas: 
maiúsculas, puntos 
e aparte, etc. 

O autor comete 
unha ou dúas faltas 
de puntuación ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
domina este 
aspecto. 

O autor comete de  
tres a catro faltas de 
puntuación e/ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
non acaba de 
dominar este 
aspecto. 

O autor comete 
moitas faltas de 
puntuación e 
convencións 
ortográficas, 
indicando que non 
ten asimilado este 
aspecto. 

 

TRABAJOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LIBROS GRADUADOS – 
RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Extensión e 
adecuada utilización 
do guión 
proporcionado 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado 
axustándose ás 
indicacións sobre 
aspectos a tratar e 
lonxitude dos 
apartados. 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado pero 
non se axusta 
totalmente ou 
nalgún apartado ás 
indicacións (por 
exemplo en 
lonxitude) 

O alumnado realiza 
un traballo con unha 
lonxitude moi 
inferior á requirida 
ou omitindo algún 
dos apartados ou 
indicacións 
proporcionadas. 

O alumnado non 
seguiu o guión, 
tratando só algún 
aspecto básico, 
como se non se 
correspondese coas 
indicacións 
proporcionadas. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas pero 
beneficiándose dos 
elementos e estruturas 
recentemente 
estudados. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical e mal uso 
de certos elementos e 
estruturas en diversas 
ocasións. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as o 
contido do libro, 
opinión, descrición de 
personaxes, etc. 
Adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
traballo do libro. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos e integran 
vocabulario propio con 
outro adquirido na 
lectura do libro. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
o contido do libro así 
como diversos 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa 
e a transmisión de 
contidos sobre o libro 
lido. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comprensión do 
traballo realizado 
sobre o libro. 
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aspectos sobre este 
aínda que poida haber 
algún pequeno erro. 
Pode non haber 
integración do 
vocabulario do libro no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para falar 
sobre o lido polo 
alumnado dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. O 
vocabulario do libro 
non se ve integrado no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
análise do lbro. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
limitadas para a 
información que se 
pretende transmitir, 
non sendo posible 
entender a 
información 
transmitida. 

Hai unha falta de 
organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas que 
impiden a adecuada 
organización das 
ideas expresadas. 

Presentación A presentación é 
moi adecuada: folios 
en branco escritos 
por unha cara, con 
boa letra e clara, 
con apartados ben 
diferenciados, unha 
portada limpa e 
sobria, nome na 
portada, marxes 
estándar, e liñas con 
separación 
adecuada que 
faciliten a lectura. 

A presentación é 
bastante adecuada: 
folios en branco 
escritos por unha 
cara, con letra clara, 
con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación pode 
non contemplar un 
dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación non 
contempla dous ou 
máis dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

Comprensión do 
texto 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
incluso de aspectos 
menores, expresada 
sempre dentro da 
lonxitude do 
resumo. 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
expresada sempre 
dentro da lonxitude 
do resumo. 

Hai unha certa 
comprensión do 
contido do texto, 
aínda que se perden 
aspectos 
importantes que 
afectan á trama. 

Non hai 
comprensión do 
contido do texto, 
aparecendo 
meramente tópicos 
ou aspectos xerais 
que non supoñen 
unha lectura previa. 

Personaxes Os personaxes do 
texto están ben 
retratados, incluíndo 
as relacións 
existentes entre 
eles, o seu peso na 

Os personaxes do 
texto están 
retratados, incluíndo 
polo menos dous 
dos seguintes 
aspectos: as 

Sobre os personaxes 
do texto existe certa 
información, polo 
menos o seu 
aspecto físico ou 
relación coa acción. 

Só aparecen os 
nomes dos 
personaxes, sen 
máis información 
sobre eles. 
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acción, o seu 
aspecto físico e a 
súa personalidade. 

relacións existentes 
entre eles, o seu 
peso na acción, o 
seu aspecto físico e 
a súa personalidade. 

Reflexión persoal Hai unha profunda 
reflexión persoal 
que indica unha 
lectura crítica da 
obra, e moi boa 
comprensión de 
todos os seus 
aspectos. 

Hai bastante 
reflexión persoal 
que indica unha boa 
lectura e 
comprensión da 
obra. 

Hai algún elemento 
de reflexión persoal 
no traballo. 

Non existe a 
reflexión persoal no 
traballo. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE ITI 

Os principios metodolóxicos que se terán en conta na materia de Investigación e tratamento da información serán 

os seguintes: 

• Utilizando a metodoloxía SEM, partirase dos centros de interese do alumnado e tomará decisións sobre a 

temática dos diversos traballos a realizar. 

• O alumnado será parte activa das decisións de aula: temas a tratar, enfoques no tratamento dos temas, 

etc. 

• Valorarase a implicación do alumnado e a súa creatividade á hora de abordar os temas e actividades 

propostos. 

• O alumnado realizará o traballo da materia no horario de clase (salvo casos excepcionais), organizando o 

tempo dispoñible a fin de cumprir os prazos. 

• A organización e o traballo autónomo será un importante elemento a traballar na aula, mantendo sempre 

un bo ambiente de traballo, que non quere dicir de silencio total, senón amigable para o traballo. 

• As TIC, na forma de dotación Abalar, será parte fundamental do traballo, sen descartar as fontes 

documentais tradicionais. Buscarase unha integración de ambos mundos e formas de traballo. 

• A profesora traballará como facilitadora, dando ideas, solucionando problemas, suscitando preguntas 

para que o alumnado teña unha parte activa no proceso de aprendizaxe. 

• O alumnado será parte activa da súa avaliación e da avaliación dos compañeiros de clase, asumindo os 

criterios propostos polo grupo para avaliar. 

• Os materiais realizados terán visibilidade fóra da aula a través da súa difusión posterior na internet. 

• Aproveitarase o uso da plataforma educativa Edixgal para impartir a materia e facilitar o seu 

coñecemento de cara a outras materias. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE INGLÉS  

En canto á metodoloxía empregada intentarase conseguir sempre un equilibrio en canto ao desenvolvemento das 

destrezas orais (listening, speaking e interaction) e escritas (reading, writing e writteninteraction): 

COMUNICACIÓN ORAL: 

• A lingua inglesa será o vehículo de comunicación preferente dentro da aula. Xa desde o primeiro curso da 

ESO as rutinas da clase desenvolveranse en inglés aínda que de forma puntual haxa que acudir á L1 dos 

alumnos para realizar algunha explicación concreta que pola súa complexidade lingüística non poida ser 

realizada en inglés. Porén, este tipo de intervencións iranse reducindo ao longo da etapa de forma que, ao 

remate da ESO a marcha da clase sexa realizada case exclusivamente en inglés. Nos grupos pertencentes á 

sección bilingüe isto será un principio esencial mentres no resto de grupos haberá unha maior 
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flexibilidade e intentarase que o uso da lingua inglesa non provoque unha falta de comprensión ou 

distanciamento do alumnado. 

• Presentaranse actividades de variados contidos e formas que permitan mellorar a comprensión oral en 

diferentes situacións comunicativas. Prestarase especial atención ás actividades de tipo role-play con 

vistas a mellorar a aprendizaxe significativa das destrezas orais dentro do marco da clase. 

• En 1º e 2º de ESO daráselles maior importancia ás palabras clave que axudan a entender as mensaxes 

globalmente, para, no segundo ciclo, chegar a conseguir captar información máis específica. 

• Nos primeiros cursos o alumnado terá que producir textos orais, tendo en conta o contido máis cá forma. 

No segundo ciclo prestarase xa máis atención á forma, rexistro e adecuación da lingua á situación 

comunicativa en xeral. 

• Ao longo de toda a ESO, as tarefas a realizar irán pasando progresivamente de situacións moi controladas 

a outras máis libres e espontáneas. 

• Farase uso, dentro do marco da clase, de materiais audiovisuais para que o alumnado poida apreciar, e 

reproducir posteriormente, os mecanismos extralingüísticos que acompañan ás destrezas orais. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

• Proporcionaráselle tempo suficiente ao alumnado para descodificar mensaxes escritas, tendo en conta a 

dificultade intrínseca das mesmas. 

• Prestarase atención especial ao dominio de claves extralingüísticas dentro da comunicación escrita: 

formato, ilustracións, contexto... 

• O alumnado debe empezar a distinguir os diferentes tipos de texto como un apoio esencial para a 

comprensión. 

• As prácticas de comprensión escrita deben contemplar en tódolos niveis un equilibrio entre as destrezas 

de lectura global (skimming) e mais de busca de información específica (scanning). 

• Debémoslle dar o tempo suficiente para que nas súas producións escritas o alumnado reflexione sobre a 

coherencia e cohesión nos seus textos. Haberá que proporcionarlle as ferramentas necesarias para que 

esta cohesión e coherencia se vaia realizando progresivamente por medios lingüisticamente máis 

complexos. 

• É, polo tanto, esencial realizar unha planificación previa á elaboración de todo texto escrito, 

proporcionando pautas sobre: formato, ortografía, puntuación, léxico... 

• Dentro das actividades ordinarias na materia de inglés, haberá que considerar a lectura de libros 

graduados (readers) en lingua inglesa. Estas lecturas serán obrigatorias para o alumnado da ESO. En 1º e 

2º curso o alumnado terá que ler un mínimo de dúas/tres obras por curso, seguindo as indicacións da 

profesora, mentres que no segundo ciclo haberá un mínimo de tres obras por curso, é dicir, unha por 

avaliación, salvo en casos excepcionais que así se consideren. Dado que se pretende fomentar a lectura 

por pracer, será o alumnado o encargado de escoller, de forma individual, as obras que pensan ler. Non 

obstante, deberá seguir as indicacións da súa profesora en canto ao nivel de dificultade das mesmas. A 

lectura dun maior número de obras cás impostas como mínimo será avaliado positivamente, 

podéndoselle esixir ao alumnado algunha proba para a comprobación da comprensión da lectura, ben na 

clase ou ben como traballo de clase. 

• Tamén se fomentará todo uso real da lingua inglesa fóra do ámbito escolar. A profesora facilitaralle ao 

alumnado os medios para que así sexa. Máis concretamente, intentarase conectar coa contorna, 

actividades que promovan o uso da lingua inglesa, proxectos eTwinning, participación en seccións 

bilingües, intercambios, etc. 

INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA 

• A interacción deberá ser en si unha destreza máis e toda a metodoloxía antes citada, tanto para as 

habilidades orais coma escritas deberá ir enfocada a posibilitar unha comunicación espontánea e fluída 

tanto de forma oral como escrita. Por iso sempre se valorará de forma especial as actividades que vaian 

encamiñadas á comunicación real, con compañeiros, a través de eTwinning ou noutros contextos reais. 

Neste sentido potenciarase o uso das novas tecnoloxías que tanto facilitan estes obxectivos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como libros de texto para este curso utilizaranse os relacionados a continuación: 

• En Investigación e tratamento da información 1º ESO non se utilizará libro de texto, senón materiais 

dixitais de elaboración propia a través da plataforma educativa Edixgal. 

• En lingua inglesa 1º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 1 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 2º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 2 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 3º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto English in Use 3 (Burlington) en formato 

dixital. 

• En lingua inglesa 4º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 4 (Burlington) en 

formato dixital. 

En toda a ESO na aula utilizarase o material dixital proporcionado por Edixgal dentro das aulas Abalar, xunto co 

material da serie New English in Use, de forma que se empregue a tecnoloxía dispoñible en beneficio do alumnado 

na medida do posible. En todo caso utilizarase a plataforma EVA como organizadora dos materiais. 

Recomendaráselle ao alumnado que dispoña dun diccionario en papel ou en soporte móbil suficiente para cubrir 

as necesidades léxicas que poidan aparecer ao longo da ensinanza secundaria. Facemos fincapé en que o 

dicionario elixido teña a mesma notación fonética (AFI) cá empregada na clase. 

O alumnado da materia de inglés deberá ler ao longo do curso unha serie de libros de lectura segundo indique o 

profesorado pero a lectura obrigatoria de readers en lingua inglesa non obedecerá en ningún momento á 

imposición de títulos concretos por parte do Departamento. Haberá unhas indicacións en canto ao nivel de 

dificultade aconsellado para cada alumno/a e, mentres estas sexan respectadas, calquera libro do gusto e interese 

do alumnado será aceptado. A tal efecto entregaráselle ao alumnado unha folla con indicacións respecto ao nivel 

axeitado e ás cuestións sobre as que debe redactar un breve informe de cada libro, ben na casa, ben no centro 

escolar, dependendo de cada nivel. 

Con esta medida preténdese que cada alumno/a poida realizar unha lectura que se aproxime ás súas necesidades 

lingüísticas e mais ás súas preferencias literarias persoais. Iso si, a profesora poderá esixir algún tipo de proba ou 

traballo para comprobar a comprensión lectora. 

O alumnado terá que contar en todos os cursos cun caderno ou portafolio de traballo onde recollerá as actividades 

realizadas na materia de inglés ao longo do curso xunto coas fotocopias ou outros materiais que se lle poidan 

proporcionar. É a súa responsabilidade a súa custodia. 

Ademais teranse en conta os seguintes recursos: 

• Malted, a aplicación informática desenvolta polo CNICE, hoxe INTEF, que facilita o uso das tecnoloxías na 

aula de inglés. Utilizarase de forma complementaria aos medios tradicionais na aula de inglés. 

• eTwinning, o servizo da Comisión Europea, que facilita intercambios educativos entre centros de distintos 

países do ámbito da Unión Europea para traballos conxuntos. De ser posible en 3º e 4º de o alumnado 

participará nalgún intercambio que o obrigue a empregar o inglés de forma natural nun contexto real. 

Procurarase que o proxecto teña o máximo interese para o alumnado e que reforce os contidos e valores 

traballados ao longo do curso. 

• Materiais auténticos e adaptados apropiados para o curso e procedentes de diferentes fontes a fin de 

familiarizar ao alumnado con temas de actualidade ou especial interese que non se atopan no libro de 

texto. 

• Conta da rede social Instagram, EFL_ana, na que se irán colgando materiais de utilidade para o alumnado 

de toda a ESO. 
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En inglés a cualificación correspondente a cada avaliación terá en conta toda a produción oral e escrita realizada 

polo alumnado e recollida polo profesorado: a súa capacidade comunicativa, corrección, fluidez e aplicación dos 

novos conceptos aprendidos. Tamén valorará o seu traballo a través da realización das tarefas encomendadas, 

participación na clase, lectura de libros e, globalmente a implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Os 

exames de avaliación, polo menos un por trimestre pero máis se a profesora o considerase necesario, terán unha 

maior valoración cás probas individuais de clase polo seu maior aporte de información. Procurarase que non haxa 

contradición entre os resultados obtidos nas probas diarias e os exames. Se así fose, a profesora podería esixir 

algunha nova proba para comprobar o nivel concreto dalgún alumno/a.  

No caso excepcional de que pola pandemia de Covid parte do alumnado non puidese realizar o exame de 

avaliación ou algunha proba concreta, a cualificación correspondente á avaliación obterase partindo das 

actividades e exercicios realizados na aula para os que existise cualificación. En principio, non se realizarán 

actividades avaliables nin exames en liña salvo no caso extremo de que non houbese outra forma de cualificar ao 

alumnado. 

Contemplarase incluso a posibilidade de realizar os exames en horario de fóra de clase a fin de poder atender a 

alumnado de risco de forma presencial. 

A forma de avaliación, e o peso de cada proba e elemento cualificable será tido en conta segundo se especificou no 

apartado Contidos secuenciados e temporalizados desta programación.  

Para garantir que sexa o alumnado (e non terceiras persoas) quen realiza as tarefas encomendadas, só se valorarán 

para nota os traballos feitos na aula. Respecto ás tarefas encomendadas para casa terase en conta o feito de que 

sexan traídas diariamente e poderá baixar ata un punto por avaliación o feito de non traelas feitas. Globalmente 

baixarase un 0,25 cada día que non se traian, ata un máximo dun punto. 

Respecto aos traballos feitos sobre libros de lectura obrigatoria, o feito de non ler ningún dentro do prazo 

proposto, suporá unha penalización de 5 puntos na nota da avaliación, algo que tamén se aclarará ás familias 

nunha nota que se fará figurar no boletín. Esta cualificación verase automaticamente rectificada no momento no 

que o alumno/a entregue o traballo debido. Para obter a máxima nota dentro do apartado correspondente a libros 

de lectura obrigatorios (1 punto, 10%) haberá que ler un mínimo de 2 libros en 1º, 3 libros en 2º e 3 libros de 

lectura en 3º e 4º ESO por avaliación dun nivel de dificultade equivalente ao do curso e demostrar unha 

comprensión suficiente e expresalo de forma correcta. Ademais sempre se primará a comprensión sobre a 

corrección gramatical para a nota de cada traballo ou exame de libro de lectura. 

En todo tipo de traballos realizados, tanto na aula coma para casa, terase en conta a presentación adecuada dos 

mesmos e penalizaranse con 0,5 puntos sobre o total en traballos e ata 1 punto en exames por: 

• riscaduras 

• marxes 

• mala caligrafía 

Nos exames será requisito imprescindible para poder aprobar non deixar en branco os exercicios de comprensión 

ou redacción. 

Ademais sempre que haxa exames ou probas con resposta múltiple ou cun número limitado de posibles respostas, 

descontarase á hora da cualificación aquela porcentaxe que se corresponda co número de respostas acertadas de 

forma aleatoria. Así, nun exercicio con dúas respostas posibles por ítem, só se comezará a cualificar a partir dunha 

porcentaxe dun 50% de acertos. 

Sempre que haxa exames de verbos irregulares, estes serán previos ao exame xeral de avaliación e terán unha 

repercusión máxima dun 20% dentro da porcentaxe correspondente a exames. A cualificación neste tipo de probas 

non será proporcional ao número de formas verbais requiridas En 3º e 4º de ESO, dado que a lista de verbos xa é a 

mesma ca en cursos anteriores, cada verbo distinto fallado no exame será penalizado cun punto sobre a nota total, 

pero haberá tres oportunidades para realizar o exame e só se terá en conta a mellor nota das tres, buscando a 

aprendizaxe dos mesmos máis ca unha nota concreta. 
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Nas sesións que empreguen recursos informáticos terá unha penalización de 0,5 puntos sobre a nota global da 

avaliación o feito de entrar en páxinas alleas ao traballo realizado na clase salvo autorización expresa do 

profesorado. 

Na avaliación ordinaria globalmente o exame ou exames terán un peso na nota de cada avaliación un 50 / 60%, os 

distintos materiais elaborados e exercicios realizados sobre un 10 / 20%, a lectura de libros en inglés sobre un 10%, 

o traballo diario, o esforzo por participar e mellorar sobre un 0%-10% e os exercicios de intervención oral sobre un 

10%. Máis concretamente: 

1º ESO ITI: 

Sistemas de Cualificación 

• Test escrito. Na  primeira avaliación este test abordará os contidos 
teóricos do programa. 

20% 

 

Só na primeira avaliación. 

• Búsca de documentos e elaboración dunha bibliografía. 10% Só na primeira avaliación. 

• Traballo: A man na primeira avaliación, a procesador de textos na 
segunda e unha presentación con apoio dixital na terceira.  

70% 

100% 

Na primeira avaliación 

Na segunda e terceira avaliación. 

No cálculo da cualificación da avaliación final farase a media aritmética das tres avaliacións realizadas. 

 

1º ESO inglés: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

O exame de verbos irregulares suporá un 10% e o outro exame un 

40% en cada avaliación. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% De non esixirse por criterio da profesora ou por NEE do alumnado, 

este 10% revertirá no apartado de traballos escritos, que se valorará 

un 30% do total da cualificación. 

 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

2º ESO: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 10% 

e o outro exame un 40%. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10%  

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

3º e 4º ESO: 

Sistemas de Cualificación 
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• Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 
procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 
valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 

10% e o outro exame un 40%. 

• Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do 
trimestre: redaccións, proxectos elaborados, etc. 

20%  

• Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 
exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20%  

• Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% A lectura dun único libro minorará a nota nun 2%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.8, e a lectura de dous un 1%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.9. Só se obterá a cualificación máxima a 

partir de tres obras lidas. 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 
 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Na avaliación extraordinaria de xuño esixirase un nivel equivalente ao do remate da terceira avaliación pero aquí o 

único elemento para xulgar o nivel do alumnado será o exame, que terá exercicios representativos de toda a 

materia impartida ao longo do curso. Terá unha parte de exercicios gramaticais, outra de produción e poderá ter 

unha parte de produción oral.  

Na materia de Investigación e tratamento da información, na primeira avaliación valorarase o cuestionario teórico 

(4º%) e a realización dun traballo de clase (60%). Na 2ª e 3ª avaliación a nota calcularase coa rúbrica incluída para 

avaliar o traballo de clase. 

Cabe incluso a realización de traballos avaliables noutras materias en canto ao seu contido pero que o sexan 

tamén nesta tendo en conta a aplicación dos conceptos estudados. Neste hipotético caso tería que haber un 

acordo co profesorado desta(s) outras materias, reflectido en acta de departamento e acordado previamente co 

alumnado. 

No período que vai desde a avaliación final ordinaria ao remate das clases, o alumnado traballará dividido en dous 

grupos, alumnado aprobado e alumnado en proceso de preparación da proba extraordinaria. 

• O alumnado aprobado realizará diversas tarefas de ampliación, centradas no traballo das diferentes destrezas 

e na promoción da capacidade comunicativa. Poderanse realizar tamén proxectos que reforcen a competencia 

comunicativa. 

• O alumnado suspenso fará un traballo sistemático de repaso daqueles elementos lingüísticos fundamentais 

para a adquisición dos contidos mínimos necesarios para superar a materia na convocatoria extraordinaria. 

Respecto aos criterios de promoción, o centro seguirá os criterios especificados no artigo 23 do DOG do 

29/6/2015, que a Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro matizou: 

Promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Superara todas as materias do curso. 

b) Teña avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirá aquel alumnado que: 

a) Teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

b) Teña avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións: 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 

alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

O claustro de profesorado acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar 

un traballo continuado nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida 

superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario 

(non facelo supón tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas 

correspondentes e resolvelas na medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas 

sesións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan 

abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e mal exemplo que esto supón cara ao resto 

dos seus compañeiros.    

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao 

que se refira o apartado 7 do artigo 23.   

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas, o equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

posibilidades de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle 

apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

Respecto á recuperación das materias suspensas do curso anterior a atención á diversidade terá que facerse 

dentro do marco da aula e, en todo caso, como tarefas para casa. 

En principio, na materia de inglés, aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións 

lingüísticas concretas, etc. explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa 

exercicios sobre ese punto en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que 

elaborar un Reforzo Educativo, que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do 

alumno, e que consistiría nun traballo sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá 

das características do alumno/a, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo 

caso, poderase realizar unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para 

intentar ter as maiores posibilidades de éxito. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE  

Tras cada avaliación o departamento reunirase nunha reunión para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe en 

cada curso e materia. Nesta reunión revisaranse os seguintes indicadores e comentarase a forma de mellorar o 

proceso e lograr unha mellor aprendizaxe por parte do alumnado: 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécenselle ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 

Ademais do reforzo antes mencionado e enfocado ao alumnado con dificultades concretas ou puntuais que 

puidesen conducir á cualificación de suspenso nalgunha avaliación, haberá que considerar de forma especial o 

caso do alumnado que teña pendente a materia desde o curso precedente. Dado que esta é unha materia con 

contidos progresivos, non debería supoñer unha dificultade especial que a través do traballo no curso presente se 

poida intentar superar a materia do curso anterior. A tal efecto, e sempre que sexa necesario,o profesorado 

proporcionará materiais adicionais e pararase de forma especial con aquel alumnado que estea nesta situación. 

Prestarase atención a que comprenda os conceptos e produzan discursos orais ou textos escritos que leven a un 

aumento da fluidez e corrección lingüística. 

A criterio de cada profesora, poderase requirir o emprego de materiais coma workbook ou outros a aquel 

alumnado nesta situación como forma de garantir unha práctica suplementaria na materia. 

En todo caso, o traballo do curso actual buscará reforzar a adquisición dos contidos mínimos da materia do curso 

ou cursos anteriores que estean suspensas.  

Respecto á avaliación da materia pendente, esta farase por medio do traballo e exames do curso actual e, polo 

tanto, aquel alumnado que aprobe a 1ª avaliación superará a materia correspondente 1º ESO se o alumnado está 

en 3º ESO e a de 2º ESO se os alumnado está en 4º ESO. Superando a 2ª avaliación o alumnado terá superada a 

materia pendente do curso anterior. Todo isto independentemente da posibilidade de aprobar a materia pendente 

superando a proba extraordinaria que se ven realizando en maio ou xuño de cada curso. 
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No boletín informativo dirixido aos pais tras cada sesión de avaliación farase figurar o feito de que se está levando 

a cabo un Reforzo Educativo no caso de que así fose. 

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

Na nosa materia non procede ao nivel de ESO. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao comezo da primeira avaliación, antes da primeira sesión de avaliación, o profesorado terá que avaliar a 

competencia lingüística en lingua inglesa do alumnado a fin de poder adoptar, se procede, medidas de atención á 

diversidade. 

A este efecto, como mínimo o profesorado obterá unha nota de expresión escrita e outra de expresión oral, así 

como intentará detectar a comprensión oral e escrita, por se houber, problemas especiais.  

A proba ou probas a realizar integrarán unha actividade oral e outra escrita, intentando detectar problemas nos 

que haxa que incidir respecto aos estándares avaliables recollidos na programación do curso inmediatamente 

anterior e que formulamos de seguido. Intentarase que as probas recollan o número máis elevado destes 

estándares aínda que non necesariamente todos eles: 

• Comprende o esencial de historias de dificultade acorde ao seu nivel (lectura). 

• Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas acordes ao seu nivel(lectura). 

• Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos en rexistro 

estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (vocabulario). 

• Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 

rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos 

na lingua meta (gramática). 

• Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción 

de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre (gramática). 

• Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados (comprensión oral). 

• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito (interacción). 

• Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (interacción). 

• Participa en conversas (simuladas) informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta (interacción). 

• Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

(expresión escrita). 

• Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente 

as convencións ortográficas e os signos de puntuación (expresión escrita). 

De se detectar unha competencia anormalmente baixa para afrontar a materia do presente curso, a profesora 

buscará máis mostras de traballo para poder así deseñar un programa de reforzo específico unha vez se celebre a 

sesión de avaliación inicial. Estas medidas comunicaranse na sesión de avaliación inicial do grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na materia de Investigación e tratamento da información, as medidas de atención á diversidade tomaranse en 

reunión coa orientadora ou equipo avaliador do alumnado segundo proceda. 

Tanto nos grupos de inglés de1º e 2º de ESO como, en maior ou menor medida, nas aulas de 3º e 4º hai 

diversidade de capacidades, coñecementos previos e interese pola materia. 

Ante a ausencia de agrupamentos de acordo coa necesidade de reforzo do alumnado ou non, intentarase desde o 

grupo ordinario facer o seguimento dos diversos programas de reforzo, reforzos educativos e/ou adaptacións 

curriculares existentes no grupo. 

REFORZO EDUCATIVO 

En principio, a aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións lingüísticas concretas, etc. 

explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa exercicios sobre ese punto 

en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que elaborar un Reforzo Educativo, 

que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do alumno, e que consistiría nun traballo 

sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá das características do alumnado en 

cuestión, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo caso, haberá que realizar 

unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para intentar ter as maiores 

posibilidades de éxito. 

Tamén pode ser necesario adaptar o tipo de textos a ler e escribir e as intervencións orais a comprender ou 

producir, axustándoas aos Contidos mínimos a adquirir no curso. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

Cómpre sinalar que se o alumno ou alumna repetidor non suspendeu a materia de inglés no curso precedente, 

pode valorarse que non sexa necesario elaborar un programa de reforzo específico, algo que haberá que avaliar 

coidadosamente. Con todo, o alumnado repetidor requirirá unha atención especial pois no caso de ter suspensa a 

materia o ano anterior necesitará un Reforzo educativo específico e, de non ser así, necesitará unha atención que 

posibilite que non se desmotive ao longo do curso actual. Todo isto quedará reflectido no programa de atención ao 

alumnado repetidor que se elabore. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

No caso de alumnado con Adaptación Curricular, haberá que elaborar esta a principio de curso, ou ben cando 

afloren as dificultades que o fagan necesario,tendo en conta as avaliacións de cursos anteriores para ese alumnado 

e as súas capacidades actuais. Como no caso do Reforzo Educativo, haberá que contar coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

De todas formas, no día a día de cada clase intentarase proporcionar a todo o alumnado material adicional de 

afianzamento no caso de ser necesario e novos materiais de ampliación no caso de que se considere que as 

funcións e estruturas traballadas no marco da clase estean ben afianzadas. 

Os materiais empregados para a atención á diversidade provirán dos recursos proporcionados como material do 

profesorado pola editorial do libro de texto e doutras fontes, especialmente de material existente no 

Departamento de Inglés. No caso de estimarse necesario, iríanse mercando novos materiais que puidesen parecer 

útiles. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

A estas alturas estase pendente da suspensión da sección bilingüe de 3º de ESO, e de retomar a de 4º de ESO, pero 

en todo caso, o alumnado que puidese participar nestas compartirá co resto uns mesmos contidos conceptuais na 

materia de inglés. 
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No grupo de sección bilingüe en música en 2º de ESO a introdución da lingua inglesa será progresiva na propia 

materia e na materia de lingua inglesa procurarase facilitar a aprendizaxe do alumnado e solucionar as súas 

dúbidas. 

Na hora adicional para as seccións bilingües buscarase que o alumnado incluído nestas seccións mellore a súa 

capacidade de comunicación oral e escrita así como a interacción con diferentes propostas que estimulen a 

produción. 

Nestes grupos requirirase unha maior e mellor calidade de comprensión e produción ca nos que non pertenzan á 

sección, tendo en conta que a inclusión nestes programas é voluntaria e as condicións nas que se realizan moi 

favorables para o alumnado. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Esta concreción está reflectida no cadro no que se relacionan os aspectos curriculares de cada unidade. (páxina 21-

92 da presente programación). 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Como ocorre con todas as materias de contido lingüístico as nosas contribuirán de forma especial á promoción da 

lectura no alumnado. Traballarase a lectura a todos os niveis dentro e fora da aula: técnicas de lectura 

comprensiva, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do alumnado, etc. 

Co fin de promover o interese pola lectura será fundamental que se fomente a lectura por pracer e non como 

análise de elementos gramaticais e léxicos nos textos. A comprensión e expresión será sempre o obxectivo por 

encima da corrección e da comprensión total de cada elemento. Incidirase na importancia do contexto e na 

comprensión de elementos non lingüísticos. 

Habituarase ao alumnado a que acuda á biblioteca do centro a buscar libros de lectura por pracer e a que 

consulten obras en papel e outros formatos para obter información. Faráselle entender que esa acción é algo 

normal que debe proseguir despois da etapa escolar. Recordaráselle que é fundamental atopar libros que gusten e 

poder cambiar aqueles que non respondan ás expectativas. 

Realizaranse con frecuencia actividades que teñan como base libros, comparacións entre libros lidos, 

recomendacións, etc. e como sé a biblioteca do centro escolar. 

Tamén seguirá a funcionar o Club de Lectura no presente curso, e procurarase que se realice algunha sesión con 

libros en inglés ao longo de curso en cada nivel da ESO. 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Igual que pasaba co plan lector, empregaranse todas as posibilidades das novas tecnoloxías que faciliten o 

cumprimento dos obxectivos da etapa: 

• Uso do correo electrónico para comunicarse con persoas doutros países en inglés, se a calidade da 

conexión permite unha comunicación fluída.  

• Obtención de material en inglés a través de internet e materiais dixitais en lingua inglesa para diversos 

proxectos que se irán realizando ao longo do curso. 

• Realización de proxectos, en particular tipo eTwinning, ou presentacións en soporte dixital para ser 

proxectados diante do resto da clase e incluso doutros grupos. 

• Realización de traballos sobre libros de lectura en soporte informático, proceso de textos. E mesmo, se o 

alumno tivese conta de correo electrónico poder enviarllo á profesora a través de e-mail. 

• Utilización das tecnoloxías informáticas dentro da aula na medida do posible, dentro do desenvolvemento 

do proxecto Abalar e do libro dixital de Eva-Edixgal en 1º a 4º de ESO. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
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Resulta difícil poder establecer cales van ser as actividades complementarias e extraescolares para todo o vindeiro 

curso pero relacionamos as que parecen agora máis factibles e, a medida que vaian aparecendo outras posibles 

iranse decidindo en reunión de departamento. En todo caso preténdense realizar as seguintes: 

• Intercambios por correspondencia ou e-mail con alumnado doutros países cos que se contactará a través 

do profesorado de lingua inglesa, como medio para establecer unha correspondencia espontánea en 

inglés con iguais. 

• Continuación da celebración do día do libro dedicándolle esta xornada a algún escritor ou escritores en 

lingua inglesa coma en cursos anteriores. 

• Celebración dalgunha xornada especial referida á cultura británica na que se podería invitar a profesorado 

ou alumnado doutros grupos e niveis: algunha festa británica, escocesa, norteamericana (pensando en 

aproveitar a presenza da auxiliar lingüística). 

• Exposicións periódicas de materiais realizados dentro do contexto da clase de inglés: carteis, carteis, 

materiais diversos... 

• Aínda que resulta difícil saber cal, sería interesante poder realizar algunha visita que fose de utilidade e 

supuxese traballar contidos e acadar obxectivos dos que figuran na presente programación. 

• Representación dalgunha peza teatral sinxela por parte do alumnado que quixera participar na actividade 

como complemento á actividade diaria na aula. 

• Solicitude de actividades externas ofrecidas ao centro polas autoridades educativas como pode ser a 

English Week. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

Periodicamente, nas reunións de departamento, tratarase o grao de cumprimento desta programación, facendo 

unha avaliación permanente da mesma.  

A finais de curso empregaranse os seguintes indicadores de logro a fin de realizar unha reflexión profunda que 

permita modificacións positivas e beneficiosas para o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Empregarase os seguinte 

cadro: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
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23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Na memoria de fin de curso resumiranse aqueles puntos máis relevantes que terán posteriormente repercusión na 

programación do departamento do ano seguinte. 
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1. INTRODUCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN 

A comunidade educativa que constitúe o CPI Tino Grandío aséntase nun 
núcleo de poboación basicamente rural, cun nivel económico-cultural que 
pertence a un estrato medio-baixo e vehiculado case exclusivamente en 
lingua galega. Por todo isto, é recurrente que o noso alumnado presente 
unhas habilidades lectoescritoras en lingua castelá bastante correctas fronte 
ás relacionadas coa comunicación oral, nas que se producen maior número 
de dificultades e sobre as que se intentará traballar ao longo da etapa. 

No curso 2021-2022, os grupos aos que impartirá docencia o departamento de 
Lingua Castelá e Literatura do CPI Tino Grandío son: 

 
Un grupo de 1º de ESO. 
Un grupo de 2º de ESO. 
Un grupo de 3º de ESO. 
Dous grupos de 4º de ESO. 
 
O Departamento está constituido polo seguinte profesorado: 
 
1.Concepción Sanfiz Fernández, xefa de departamento, impartirá as clases de Lingua 

Castelá e Literatura de  2º, 3º e 4º. 
A hora de xefatura de departamento terá lugar os martes ás 13:20. 
2.María del Pilar Quiroga Fernández, xefa do Departamento de Inglés, 

impartirá as clases de Lingua castelá de 1º de ESO. 
 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
NO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa 

que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos coñecementos, 

habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e 

reflexión sobre o seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para 

adquirir coñecementos noutras áreas. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso 

dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de 

observación, son capacidades que se transfiren e aplican á aprendizaxe doutras 

linguas, o cal contribúe á súa vez a acrecentar a competencia sobre o uso da linguaxe 

en xeral.  

2. COMPETENCIA DIXITAL 
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Nesta materia, a procura de información ten un papel relevante, polo que o alumno 

debe ser capaz de seleccionar aquela que lle proporcione uns coñecementos que, á 

súa vez, permítanlle a mellora das súas destrezas comunicativas. A procura e selección 

de moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas 

ou a utilización de Internet.  

O uso de Internet convértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento 

privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade. Pero, ademais, outros soportes 

electrónicos (DVD, CD-ROM...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da 

capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque lle animarán a mellorar en 

dous das facetas en que máis dificultades adoita atoparse, a de escribir e a de ler.  

3. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS  

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno 

desenvolva a competencia social e cidadá, despois de que lle permitirá pór en práctica 

habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas 

relacións con outras persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo 

iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das finalidades desta materia é 

aprender lingua, tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a 

través do código lingüístico, e ata apreciar ese código cando non é o propio dun (caso 

do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como 

sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do 

contexto social en que vive e favorecer, en consecuencia, unha visión aberta doutras 

realidades.  

4. COMPETENCIA CONCIENCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS  

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se lle achega ao alumno á 

produción literaria, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao 

longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. 

Pero ademais, e no estudo do contexto en que se elaborou unha obra literaria, poderá 

coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o seu sentido, 

precisamente, á creación literaria.  

 

 

5. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

 Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, 

e para a mellorar a capacidade comunicativa) serven para adquirir novos 

coñecementos de diferentes áreas, non en balde no código lingüístico está a base do 

pensamento e do coñecemento, en suma, a representación do mundo. Mentres o 

alumno aprende contidos dunha determinada materia está aprendendo, tamén, os 

propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos.  
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6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INCIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a 

diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados coas 

destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e 

autónomamente.  

7. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir 

enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non só elementos 

lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos;… é competencia 

desta materia desenvolver a capacidade do alumnado para a interpretación de textos 

discontinuos e súa capacidade para explicalos.  

 

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Secuenc. Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema  

/UD 
Bloque Contido Sesiones Mes 

  BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

avaliación 

 

B2.1 Lectura: comprensión lectora y expresión escrita a partir de un texto literario 

narrativo. 
6 Septiembre 

 

B2.2 Introducción en la búsqueda de palabras en diccionarios digitales: reflexión 

sobre el significado y el sentido. 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR  

 B1.1 La comunicación y sus elementos: análisis de diversas situaciones comunicativas 

(los malentendidos). 

2 Octubre  

 BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA    

 B3.3 Búsqueda de información en fuentes digitales sobre las lenguas de España.  

 

15 

 

 

Octubre 

 

 B3.2 Introducción a la ortografía: reflexión sobre la correspondencia entre fonemas y 

letras. (Aproximación a los recursos disponibles en Internet para trabajar la 

ortografía). 

B3.2 La acentuación. 

B3.1 Introducción a la organización de la lengua: categorías gramaticales. 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 B4.2 Lectura de cuentos y propuesta de creación. 3 Octubre  

 PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 Octubre X 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 B2.2 Colaboración con las actividades propuestas desde la biblioteca. Creación de un 

cuento ilustrado. 

 
Noviembre 
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B2.1 Lectura: comprensión lectora y expresión escrita a partir de un texto narrativo. 4 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 B4.2 Introducción a la poesía: lectura de poemas, identificación de recursos, análisis 

de la métrica. 

6 Noviembre  

 

B4.1 Lectura de una obra literaria completa (listado de libros).  Todo el trimestre Prueba 

oral/escrita 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR    

 B1.2 Preparación de una exposición oral sobre la procedencia de los nombres 

propios y la historia relacionada con ellos. 

2 Noviembre  

 BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA    

 B 3.1 El sustantivo: género y número. Adjetivo calificativo. 7 Noviembre  

 B3.2 Acentuación de diptongos, hiatos y triptongos. Ortografía g/j. 3 Diciembre  

 SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 Diciembre x 

 

 Introducción a los contenidos de la segunda evaluación: cohesión textual. 

Comprensión lectora, comprensión oral, expresión escrita y creación ( a través 

de textos prescriptivos y poéticos seleccionados). 

6 Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

2 ª 

avaliación 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

 
B3.4 La cohesión textual: los conectores textuales y los mecanismos de referencia 

interna. Formas del discurso. 
4 Enero 

 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 
B2.3 Lectura de fragmentos de una novela y propuesta de redacción de textos a 

partir de los mismos. 

4 
Enero 

 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 
B4.2 Introducción a los géneros literarios: elaboración de un fragmento teatral a 

partir de un texto narrativo con diálogo. 
4  Enero 

 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

 B3.2 Ortografía b/v. 3 Febrero  

 B 3.5 Adjetivo determinativo. 1 Febrero  

 PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 Febreiro X 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR    

 
 Elaboración de una exposición oral (mujeres pioneras a lo largo de la historia). 

2 Febrero 
Prueba 

oral/escrita 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 
B2.4 

B2.5 

El texto periodístico: redacción de una noticia. 
2 Febrero  

 
B 2.1 

B2.5 

Lectura: comprensión lectora y expresión escrita de textos descriptivos. 
2 Febrero  

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

 B3.1 Los pronombres. 6 Febrero  
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B3.4 La descripción. 4 Febrero  

B3.2 Ortografía de la “h”. 2 Febrero  

2ª 

avaliación 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 

B 4.1 Lectura de una obra literaria completa (listado de libros). Todo el trimestre 

Prueba oral /escrita  Todo el trimestre 
Prueba 

oral/escrita 

B4.2. Lectura de mitos, cuentos y leyendas. Análisis de personajes.  8 Marzo  

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1  X 

 

 

 

 

 

 

 

3ª 

avaliación 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR    

 
B1.3 

B1.4 

Elaboración de una exposición oral: “Mi viaje soñado”.  
1 Marzo 

Prueba 

oral 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 B2.1 

B2.5 

Lectura: comprensión lectora y expresión escrita de textos expositivos, temática 

“viajes”, “lugares”. Lectura de fragmentos de la novela de Javier Reverte Un 

otoño romano.  
1 Abril  

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

 B3.1 El verbo. 6 Abril  

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 B4.2 Elaboración de un cómic basado en un cuento tradicional.   

4 

 

Abril 

 
Análisis de las características de la novela. 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 B2.5 B2.5 Lectura y redacción de textos narrativos con diálogo: estilo directo e 

indirecto. ABRIL 1 

   

 PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 Abril X 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA    

 B4.1 Lectura de una obra literaria completa (listado de libros).  Todo el trimestre Prueba 

oral/escrita 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

 

B3.2 Signos de puntuación.  

8 Mayo  B3.1 Elementos de enlace: conjunción y preposición. Adverbio. 

B3.7 Identificación de categorías gramaticales en textos de diversos ámbitos. 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

 

B 2.5 Planificación y redacción de una noticia.  3 Mayo  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
  

 

B1.5 Realización de una entrevista.  4 Mayo  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA     

 
B4.2 Preparación de una breve obra de teatro basada en la obra Damiselas en apuros 

de David Salmerón. 
10  Junio  

  SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN 1  Junio X 
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4. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES CON CADA UNIDADE 

Contidos Id. est CC Estándares de aprendizaxe 
Temas transversais 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B1.1. Escoita activa e observación das 

normas básicas que favorecen a 

comunicación. 

LCLB1.

1.1. 

CCL 

CSC 

Recoñece e asume as regras de interacción, 

intervención e cortesía que regulan os debates e 

calquera intercambio comunicativo oral. 

 

X 

     

B1.2. Participación en debates, 

coloquios e conversas espontáneas 

respectando as normas básicas de 

interacción, intervención e cortesía 

que regulan estas prácticas orais. 

LCLB1.

2.1. 

CCL 

CSIEE 

Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 

participación. 

 

X 

     

B1.3. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de textos 

orais. Aspectos verbais e non verbais. 

LCLB1.

3.1. 

CCL 

CAA 

Coñece o proceso de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

 

X 

     

LCLB1.

3.2. 
CD 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 

linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

 

X 

     

LCLB1.

3.3 
CAA 

. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da avaliación e 

autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

 

X 

     

B1.4. Coñecemento, uso e aplicación 

das estratexias necesarias para falar 

en público: planificación do discurso, 

prácticas orais formais e informais, e 

avaliación progresiva. 

LCLB1.

4.1. 
CCL Realiza presentacións orais. 

 

X 

     

B1.5. Creación de textos orais e 

audiovisuais que reproduzan 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

LCLB1.

5.1. 
CSC 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias 

de comunicación. 

 

X 

     

B2.1. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración de textos 

escritos de ámbito persoal, académico 

ou escolar, e de ámbito social. 

LCLB2.

1.1. 
CCL 

Retén información e recoñece a idea principal e as 

ideas secundarias, comprendendo as relacións entre 

elas. 

 

X 

     

LCLB2.

1.2 
CCL 

. Entende instrucións escritas de certa complexidade 

que lle permiten desenvolverse en situacións da vida 

cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

 

X 

     

LCLB2.

1.3 

CMCC

T 

. Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

 

X 

     

B2.2. Utilización progresivamente 

autónoma da biblioteca escolar e das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de 

obtención de información. Educación 

para o uso, o tratamento e a 

produción de información. 

LCLB2.

2.1. 
CD 

Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de 

información integrando os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos. 

 

X 

     

LCLB2.

2.2. 
CD 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos 

ou en versión dixital. 

 
X 

     

LCLB2.

2.3. 
CD 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 

locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

 

X 

     

B2.3. Coñecemento e uso das técnicas 

e estratexias para a produción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización da 

información, redacción e revisión do 

LCLB2.

3.1. 
CSIE 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) 

e redacta borradores de escritura. 

 

X 
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texto. A escritura como proceso. 

B2.4. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 

persoal, co académico ou escolar e co 

social. 

B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos 

dialogados. 

LCLB2.

4.1. 
CCL 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou académico e social, imitando textos 

modelo. 

 

X 

     

LCLB2.

4.2. 
CCL 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando 

textos modelo. 

 

X 

     

LCLB2.

4.3. 

CMCC

T 

CD 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que poden aparecer 

nos textos. 

 

X 

     

B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías gramaticais: 

substantivo, adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e 

interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e valoración 

das normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas para 

conseguir unha comunicación eficaz. 

LCLB3.

1.1. 
CCL 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais 

nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir 

erros de concordancia en textos propios e alleos. 

 

X 

     

LCLB3.

1.2. 
CCL 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

 

X 

     

LCLB3.

1.3. 
CCL 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais 

nas súas producións orais e escritas. 

 
X 

     

B3.3. Manexo de dicionarios e outras 

fontes de consulta en papel e formato 

dixital sobre o uso da lingua. 

LCLB3.

2.1. 
CD 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da 

lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

 

X 

     

B3.4. Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores textuais e 

dos principais mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticais 

como léxicos. 

LCLB3.

3.1. 
CCL 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e os principais 

mecanismos de referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando a súa función na organización do contido 

do texto. 

 

X 

     

B3.5. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da persoa 

que fala ou escribe. Expresión da 

obxectividade e da subxectividade a 

través das modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e ao 

receptor nos textos. 

LCLB3.

4.1. 

CSC 

CCL 

Recoñece a expresión da obxectividade ou 

subxectividade identificando as modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

 

X 

     

B3.6. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no 

centro, e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.

5.1. 

CCL 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 

X 

     

B3.7. Recoñecemento da diversidade 

lingüística propia do ámbito persoal, 

social e mediático. 

LCLB3.

6.1. 
CSC 

Coñece e valora a diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro educativo e do seu ámbito social 

próximo. 

 

X 

     

B3.8. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

LCLB3.

7.1. 
CAA 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e produción dos textos 

 

X 
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traballados en calquera das outras. 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e 

de coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses literarios, e 

a súa autonomía de lectura. 

LCLB4.

1.1. 
CCEC 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, 

ás súas afeccións e aos seus intereses. 

 

X 

     

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e 

de coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses literarios, e 

a súa autonomía de lectura. 

LCLB4.

2.1. 
CCEC 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos compañeiros. 

 
X 

     

LCLB4.

2.2. 

CCEC 

CSC 

 

Dramatiza fragmentos literarios breves 

desenvolvendo progresivamente a expresión corporal 

como manifestación de sentimentos e emocións, 

respectando as producións das demais persoas. 

 

X 

     

B4.2. Redacción de textos de intención 

literaria a partir da lectura de textos 

utilizando as convencións formais do 

xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

LCLB4.

3.1. 

CCL 

CCEC 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir 

de modelos dados seguindo as convencións do xénero 

con intención lúdica e creativa. 

 

 

X 

     

LCLB4.

3.2. 

CCEC 

CSIE 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

 

X 

     

 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O ensino desta materia require un tratamento graduado, cíclico, práctico, 

progresivo e integrado, co obxectivo principal de afianzar a súa competencia lingüística 

e comunicativa. Deste xeito, poderase ir construíndo ou modificando os seus 

esquemas para conseguir unha aprendizaxe significativa. Sen abandonar o método 

expositivo-instructivo, utilízase frecuentemente o método inductivo para que sexa o 

propio alumnado quen, logo de observar e practicar, reflexione e saque as súas 

conclusións.  

Partindo da explicación previa dos contidos realizada pola profesora, apoiada en 

esquemas, resumos, mapas conceptuais, materiais audiovisuais e gráficos, 

procederase a aplicación destes en actividades prácticas diferentes, a partir de 

exercicios elaborados dentro e fóra da aula. Empregaranse tarefas que busquen 

plantexar situacións concretas e prácticas, actividades creativas e que procuren o 

compoñente máis lúdico da linguaxe co afán de espertar a curiosidade do alumnado. 

A realización destas actividades poderá ser tanto individual como en parella ou en 

grupos e procederase sempre a súa corrección por parte da profesora na aula colectiva 

ou individualmente. 

Prestarase especial atención ao traballo por proxectos nos cursos de 1º e 2º de ESO, 

cos que se tratará de desenvolver as competencias lingüística, dixital e de aprender a 
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aprender, aproveitando a participación destas aulas no programa Abalar e Libros 

dixitais. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 Lectura e memorización comprensivas. 

 Elaboración de resumos, identificación de ideas principais e secundarias, 

elaboración de esquemas. 

 Comentario de textos. 

 Elaboración individual e colectiva de traballos de investigación. 

 Posta en común das ideas fundamentais. 

 Recopilación de conceptos. 

 Resolución de dudas e problemas. 

SECUENCIACIÓN HABITUAL DO TRABALLO NA AULA 

1. Información do profesor: 
a. Información xeral sobre os contidos que se van tratar. 
b. Resolución de exercicios a partir dos contidos explicados. 
c. Apoio e reforzó individualizado dos conceptos. 

5. Traballo persoal. 
6. Avaliación: 

a. Probas escritas. 
b. Probas orais –resolución dos exercicios propostos. 

c. Traballo e esforzó individual. 
d. Observación do traballo en casa e clase. 
e. Análise das producción individuais: caderno, textos, 

comentarios… 
 

Ante a situación de pandemia provocada polo COVID-19, e en previsión dos 
distintos escenarios que se poidan producir ao longo do curso, alternando a docencia 
presencial coa non presencial, a mayoría das actividades que se levarán a cabo 
poderanse desenvolver nos distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non 
presencial). 

 
En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, 

para a posta en práctica das distintas programacións, utilizarase Edixgal como 
principal ferramenta, xa que ofrece un amplo abano de posibilidades, permitindo 
desde algo básico como un repositorio de recursos para o alumnado, ata un uso máis 
completo como espazo de aprendizaxe. 

 

6.MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS BÁSICOS 

A metodoloxía empregada para elaborar os materiais didácticos de Lingua Castelá e 

Literatura baséase na concepción constructivista da aprendizaxe. Dentro deste 

enfoque, proponse métodos, materiais e actividades que permiten atender aos 

diferentes ritmos individuais de aprendizaxe: pluralidade de técnicas e modalidades de 
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traballo (observación, reflexión, procura...), diversidade de materiais orais e escritos e 

diferentes tipos de actividades (individuais, colectivas, en grupos reducidos).  

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 1º ESO (Proxecto Libros Dixitais 

subvencionado pola Xunta de Galicia).  

Caderno de exercicios, lectura e redacción así como de ortografía, facilitado ao 

alumnado nos primeiros días do curso co que se porán en práctica os contidos 

traballados a través do libro de texto.  

Así mesmo, en cada trimestre o alumnado deberá ler unha obra de literatura 

xuvenil. As obras seleccionadas para o grupo ordinario son: 

1ª Avaliación 

- Roald Dahl, Danny el campeón del mundo, Ed. Alfaguara Juvenil. 

2ª Avaliación 

- Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla, Ed. Booket. 

3ª Avaliación 

- Michael Ende, Momo, Ed. Alfaguara Juvenil. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a mellora das competencias básicas vaise a traballar, ademais de con o libro de 

texto e as lecturas obrigatorias fixadas, con material que o propia profesor elaborará e 

entregará aos alumnos mediante fotocopias. Este material centrarase naqueles 

aspectos nos que os nosos estudantes presenten maiores dificultades, especialmente 

as destrezas básicas. Reforzarase a ortografía, a caligrafía, a expresión oral e escrita, a 

ampliación de vocabulario, a lectura comprensiva e expresiva, o coñecemento das 

estruturas da lingua e trazos das etapas literarias así como cantos aspectos vaian 

xurdindo.  

-Materiais de investigación e consulta.  

As lecturas sinaladas anteriormente serán reforzadas pola introdución da prensa no 

aula -xornais, revistas. Así mesmo, a necesidade de introducir aos alumnos nunha 

investigación autónoma esixe o emprego doutros materiais de consulta talles como 

dicionarios ou enciclopedias, xa sexa con fondos do aula como do departamento ou da 

biblioteca do centro.  

-Recursos técnicos.  

Soportes CD, DVD ou software diverso.  

Ao contar con sala de audiovisuais e aula de computadores, poderase realizar co 

alumnado actividades de proxección de películas ou documentais pertinentes ou a 
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audición de textos na clase para desenvolver habilidades orais e auditivas.  

Merece unha especial atención as sesións no aula de informática xa que desde ela 

traballarase a elaboración de traballos así como a webquest de información para 

devanditos documentos. Ata contamos con programas específicos da materia 

orientados especialmente ao perfeccionamento da ortografía e habilidades lingüísticas 

ás que se poderá acceder nalgunha sesión.  

Dadas as especiais características- debidas á pandemia de Covid-19- do curso que 
comeza, o emprego dos recursos mencionados queda supeditado ao que a situación 
sanitaria permita ou non facer en cada momento. Polo mesmo motivo, existirá 
material elaborado polo profesorado da materia, xunto con enlaces, presentacións, 
etc, colgados na aula virtual na que traballará o alumnado. 

 
 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao inicio do curso levarase a cabo unha avaliación inicial que consistirá na 

observación do alumnado por parte da profesora (por exemplo, mediante preguntas 

orais) e, se se considerase necesario, na realización dunha proba escrita non avaliable 

que permeta saber que coñecementos previos teñen adquiridos. Durante o ano se 

levará a cabo a avaliación continua dos alumnos a través da cal comprobarase se estes 

conseguen, e en que grao, alcanzar os obxectivos propostos; ademais servirá para 

determinar o proceso seguido por cada alumno desde o punto de partida. Así, poderán 

confeccionarse con fiabilidade as oportunas actividades específicas xa de 

recuperación, xa de profundización, e será posible valorar a eficacia dos recursos e da 

metodoloxía empregada. As conclusións parciais deste proceso evaluativo, que serán 

coñecidas polos alumnos e comentadas con eles, explicaranse en cada unha das 

sesións ordinarias de avaliación, indicándose nelas a cualificación da materia que 

corresponda ao alumno nese momento. Na terceira avaliación, realizarase unha 

avaliación sumativa, que valorará o labor do alumno durante todo o curso académico.  

Para levar a cabo este proceso de avaliación o profesorado utilizará diferentes 

instrumentos rexistrándose os datos achegados no seu caderno. 

Probas específicas: realizarase polo menos dúas probas escritas en cada trimestre, 

que versarán esencialmente sobre os contidos desenvolvidos nese tempo. 

Así mesmo, durante o curso realizaranse probas escritas que terán como obxecto 

determinar se o alumno leu convenientemente os textos literarios de carácter 

obrigatorio que fixa o departamento. Nos dous tipos de exercicios citados ata agora 

comprobarase tamén o uso correcto da expresión escrita (redacción, exposición, 

cohesión e coherencia, ortografía, puntuación e presentación).  

Doutra banda, o profesor poderá realizar cantos controis e probas, escritos e orais, 

considere oportunos.  
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Análise das producións dos alumnos: utilizarase como instrumento de avaliación ao 

longo do curso o caderno de clase dos alumnos, a elaboración dos exercicios e fichas 

de traballo, así como a entrega de posibles traballos de maior envergadura.  

Observación sistemática dos alumnos. Este tipo de instrumentos de avaliación 

aplicarase a cuestións de indubidable importancia e non susceptibles de proba de 

avaliación escrita (participación en clase, actividades orais, respecto ás normas xerais, 

actitude valorativa e respectuosa cara a compañeiros e profesorado, esforzo e 

aplicación continuos no estudo e nas tarefas encomendadas, asistencia continuada a 

clase...) e usarase cotidianamente. 

SISTEMA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A nota final de cada avaliación obtense dos seguintes factores:  

1. Probas escritas teórico-prácticas (parciais e/ou totais). Estas probas (dúas polo 
menos en cada trimestre) serán cualificadas sobre 10 puntos e achegarán o 70% da 
nota de cada avaliación. Asemesmo, ditas probas serán sempre presenciais. Se algún 
alumno/a non poidera vir a examinarse ao centro, se prorrateará o resto das notas que 
a profesora teña correspondentes a esa avaliación e delas se obterá a cualificación 
correspondente. 

2. O 30% restante da nota de cada avaliación achégano os factores que se 
relacionan a continuación.  

 A proba específica de control de comprensión lectora oral e escrita, así como de 
expresión escrita que realizaranse en cada avaliación achegará un 10% a sumar á 
nota final de cada avaliación.  

 A realización correcta e constante das actividades realizadas no centro e fóra 
deste, o traballo na aula así como a participación activa nas explicacións ou 
actividades que se desenvolvan así como a corrección no emprego da 
comunicación oral, o comportamento, o respecto ás normas ou actitude en clase 
e ante a materia ao longo do curso poderán sumar ata un 10% do total da nota 
de cada avaliación.  
Para o seguemento deste cóntase cunha táboa na que se recollerá diariamente a 
avaliación destes puntos e coa que se obterán as porcentaxes da nota a sumar á 
cualificación final de cada avaliación. Non se valorará en ningunha avaliación 
aqueles casos nos que a suma total de cada un destes apartados non alcance 
polo menos o 80% do total. 

 Os proxectos que se realicen en cada avaliación puntuaranse ata un 10%. 
 
3. As probas específicas de control de lecturas serán avaliadas como Apto ou Non 

Apto. A superación destes exames será requisito indispensable para que o alumno 
poida optar ao aprobado na materia. Nelas exporanse preguntas sobre a obra lida e 
deberase localizar polo menos un fragmento extraído do conxunto do libro elixido. 
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En caso de ter que se presentar á proba extraordinaria de xuño, se este alumnado 
tivese unha ou varias das lecturas suspensas non terá que realizar ningún exame para 
recuperalas. 

As avaliacións apróbanse cun 5. Non se fará media entre varios exames parciais 
cando un deles conte cunha nota inferior a 3. Non se achegará o 30% da nota da 
avaliación acadado nos apartados sinalados máis arriba naqueles casos nos que a nota 
media dos exames non sexa 4 ou máis de 4. 

A nota final de curso resultará de facer a media aritmética das tres avaliacións.  

En caso de que algún alumno sexa descuberto durante alguna proba copiando 
anularáselle de inmediato o exame, será cualificado cun 0 e deberá presentarse á 
recuperación pertinente desa avaliación. En caso de tratarse dun exame de 
recuperación de xuño anularáselle a proba e deberá presentarse ao exame 
extraordinario de xuño. 

Criterios ortográficos de cualificación de exames, traballos ou exercicios escritos do 
grupo ordinario 

 
Ademais de cualificar as probas de acordo co contido, valorarase a capacidade de 

redacción, manifestada mediante a expresión ordenada de ideas, o correcto engarce 
sintáctico, a riqueza léxica e a matización expresiva. A ortografía será xulgada na súa 
totalidade -letras, tildes e signos de puntuación- e valorada da seguinte forma no 
grupo ordinario:  

 Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos.  
 Cada cinco tildes descontarase 0.25 sobre a nota final. 
 O desconto máximo que se aplicará sobre a nota global da avaliación por mor 

da ortografía incorrecta será de 2 puntos. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

1. Ler con fluidez, correcta entoación e ritmo, en función á tipoloxía textual. 
2. Comprender textos adecuados ao seu nível. 
3. Extraer as ideas principais e secundarias dun texto. 
4. Elaborar resumos. 
5.    Produción dos seus propios textos de forma coherente e ben cohesionada, 

empregando vocabulario de maneira axeitada e respectando as normas de 
ortografía e puntuación.  

6.    Identificar e coñecer os trazos básicos que caracterizan aos textos narrativos, 
descriptivos e dialóxicos. 

7. Recoñecer os diferentes xéneros literarios e sinalar os seus rasgos principais. 
8. Coñecer os elementos da comunicación e as funcións da linguaxe. 
9. Coñecer a realidade plurilingüe de España. 
10. Identificar, clasificar e coñecer as particularidades das distintas categorías 

gramaticais. 
11. Recoñecer os procedementos de formación de palabras. 
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12.    Coñecer e facer uso das relacións semánticas da sinonimia, antonimia, 
polisemia e homonimia. 

13.    Coñecer e aplicar as normas de acentuación básicas así como as regras 
ortográficas do b, v, g, j, h. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO 

O alumnado que aprobe a terceira avaliación terá o curso aprobado, polo que non 
se contempla a elaboración de recuperacións para a primeira ou segunda avaliación. 
Realizarase unha proba de recuperación para aqueles alumnos que non teñan 
superado a terceira avaliación, na que se recollerán contidos traballados ao longo do 
curso. No caso de obter un cinco nesta proba, contará co curso aprobado. No caso 
contrario, o alumnado deberá facer en setembro un exame de recuperación que 
versará sobre contidos mínimos impartidos ao longo do curso. 

No caso dos exames de lecturas, cada unha delas contará cunha única recuperación 

que se realizará sempre antes de rematar cada avaliación. Non se poderá aprobar a 

materia en xuño se polo menos non se teñen avaliados como “apto” dúas das tres 

lecturas. Só no caso de ter o curso aprobado en xuño pero as lecturas suspensas 

realizarase unha segunda e derradeira recuperación das mesmas.  

En caso de non aprobar a materia en xuño non será necesario presentarse a 

setembro coas lecturas. 

PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Realizarase no mes de setembro unha proba escrita na que entrarán contidos tanto 

de lingua como de literatura. O alumnado que tivese as probas de lectura non aptas 

non terá que presentarse en setembro a elas. Para poder superar dito exame será 

necesario acadar un mínimo de cinco. 

PROCEDEMENTO E AVALIACIÓN DE PENDENTES 

Para preparar a proba de pendentes que se realizará no mes de maio, entregarase 

un boletín de exercicios en cada avaliación, que deberán ser devoltos ao profesor para 

que sexan correxidos.  

En maio realizarase unha proba na que se incluirán contidos de lingua e literatura. 

Para poder superar dito exame será necesario acadar un mínimo de cinco. 

 

OUTRAS   AVALIACIÓNS 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         
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Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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Con que periocidade se revisará? 

Ao rematar cada avaliación para poder aplicar as adpatacións necesarias. 

Qué medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Priorizaremos contidos que resulten vehiculares para a continuación da materia en cursos 

posteriores. 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         
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27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

8.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 

 

Organizativas Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro 

e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

a) Tempos diferenciado, horarios 
específicos, etc. 

Si. 

b)  Espazos diferenciados? 

Si. 

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados? 

Si. 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

Non 

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado con dispoñibilidade horaria? 

Si. 

4 Que medidas se propoñen para o alumno 

enviado á aula de convivencia? 

Elaboración de actividades. 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades 

sociais? 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica 

para algún alumno/grupo como traballo 

colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 

entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Si. 

2.  Adáptanse os tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para algún 

alumno/a? 

Si. 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas 

instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 

1º e 2º da ESO? 

Si 

4.  Existe algún programa de recuperación de 

materias non instrumentais (2º ESO)? 

5.  Existe algún programa específico para 

alumnado repetidor da materia? 

Si. 

6.  Aplicase ese programa específico 

personalizado para repetidores da materia? 

Non 

MEDIDAS ORDINARIAS 
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Si. 

 

 

 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 

profesorado especialista en PT/AL? A día de 

hoxe, inda está por determinar. 

2. Existe algún grupo de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non. 

3. Existe algún grupo de adaptación da 

competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non. 

4. Existe algunha outra medida organizativa: 

escolarización domiciliaria, escolarización 

combinada, etc.? 

Non.  

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 

materia? ¿Cantas? Si. Unha. 

2.  Foi autorizado para a materia algún 

agrupamento flexible/específico? 

Non 

3. Existe algún Programa de Mellora do 

Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

Non. 

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o 

período de escolarización? 

Non. 

5.  Describir o protocolo de coordinación co 

profesorado que comparte co titular da 

materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc. 

(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de 

apoio/profesorado agrupamento/ etc). 

Entrevistas recurrentes co profesorado de 

apoio para comentar os contidos que se están 

a traballar así como as dificultades que xorden 

e os resultados adquiridos. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:. Dadas as circunstancias 
excepcionais nas que imos iniciar o presente curso, debido á pandemia de Covid-19, 
non se contemplan polo de agora actividades deste tipo para o ano académico 2021-
2022. No caso de que a situación mellorase, se proporían ditas actividades no 
momento oportuno e se realizarían de contar co beneplácito das autoridades e 
organismos competentes, recollendo esta modificación nos documentos adecuados. 
 

10. POSIBLES ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN Á SITUACIÓN XERADA POLA 

PANDEMIA DE COVID-19: No intre da redacción da presente programación as 

indicacións da Consellería de Educación son que se impartan as clases de xeito 

presencial, se ben seguindo os protocolos sanitarios necesarios pola pandemia de 

Covid-19. Agora ben, cabe a posibilidade de que algún alumno/a ou a propia profesora 

do grupo teña, nalgún momento, que ser confinado no seu domicilio, ou incluso que 

esta medida se extenda a un grupo completo ou a todo o centro escolar. Como non é 

posible coñecer o futuro nin saber por canto tempo ou en que condicións se levaría a 

cabo dito confinamento, no caso de producirse este se farían as adaptacións que esta 

programación requerise ante a situación descrita. Ditas adaptacións atinguirían 

principalmente á metodoloxía e aos criterios de avaliación, pero poderían tamén 

referirse a outros elementos, como os contidos e a súa secuenciación, se, por exemplo, 

o confinamento se extendese no tempo e o desenrolo das clases telemáticas así o 

requerise. A plataforma Edixgal (xunto co correo electrónico institucional) sería a canle 

principal de comunicación entre o alumnado e a profesora no proceso de ensinanza- 

aprendizaxe: nela figuran contidos teóricos e exercicios prácticos que traballar co 

alumnado. Ademáis, a profesora facilitaría aos seus alumnos/as diferentes enderezos 

de páxinas web onde completar a información relativa a cada tema ou atopar 

actividades complementarias (de reforzo, ampliación, etc), así como onde consultar 

información para documentarse con vistas á realización de posibles traballos.                   

 

A xefa do departamento 

 

Asdo.: Concepción Sanfiz Fernández 

En Guntín, a 15 de setembro de 2021 
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1.- INTRODUCIÓN  

 O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimen-

tación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios 

culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, 

sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas 

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 

equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeada-

mente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio 

literario e cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver 

a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade 

persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a refle-

xión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén 

polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos 

enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha 

educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 

rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo 

"O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 

Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 

mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 

da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito esco-

lar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira espe-

cífica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artifi-

ciais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do 

repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñece-

mentos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 

lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente 

descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar 

termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamen-

te importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais 

sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvol-

vemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemen-

to do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación 

da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está 

dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas 

posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados 

nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 

aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 

adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 4 

 

comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estru-

tura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 

xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que 

rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, 

non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finali-

dade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades 

da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alum-

nado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que 

implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ám-

bitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 

potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da dife-

renza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para 

o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a 

aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obri-

gatoria. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero 

hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abor-

dados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a 

mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o pro-

fesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso 

de ESO, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comuni-

carse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repeti-

ción de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, 

a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comu-

nicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en 

comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e 

intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a co-

municación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das 

dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de 

contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

ambientais. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 

perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo en-

foques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste 

entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua 

abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. 

Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 

achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de co-

municación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 

unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educa-

tivo e, posteriormente, ao longo da vida. 
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A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán,  a través da lectura, mediante a 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 

capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 

persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, 

que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha compe-

tencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. 

Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñe-

cen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a 

través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, enten-

dida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano 

faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de 

aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian adquirindo as habilidades necesa-

rias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comu-

nicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de entender e producir textos de distinto 

grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de 

estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir 

de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comuni-

cación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionali-

dade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos escolares lectores cultos e competentes, implicados nun proceso 

de formación lectora que continúe ó longo de toda a vida. É un marco conceptual que aborda a lectura, comprensión e interpretación 

das obras literarias próximas ós seus gustos persoais e a súa madurez cognitiva, coa de textos literarios e obras completas represen-

tativas da literatura en  galego. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO DO CENTRO 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

O CPI Tino Grandío está situado na capitalidade municipal do concello de Guntín, un concello da comarca de Lugo, no centro da Comu-

nidade Autónoma de Galicia. Abrangue unha superficie de 154,7 km2, repartida entre 31 parroquias. A capitalidade municipal é a vila 

de Guntín de Pallares.  

 

O poboamento está bastante diseminado en aldeas de pequeno tamaño e destaca polo seu grao de avellentamento. A economía basé-

ase no sector agropecuario, especialmente nas actividades gandeiras. Os servizos están pouco desenvolvidos e moitos deses empregos 

están en Lugo. En Guntín soamente se localizan os relacionados coa administración municipal e os servizos sociais, ademais dun peque-

no sector comercial. 
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Ademais deste centro, no termo municipal existe un CEIP no lugar de Lousada. O seu alumnado incorpórase ao CPI Tino Grandío para 

cursar os estudos de ESO. 

 

O CPI Tino Grandío oferta ensinanzas de EI, EP e ESO, o que, en certa maneira, favorece a socialización e o coñecemento do alumnado 

desde idades moi temperás.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A lingua materna predominante é a galega, aínda que se dá o paradoxo de que algúns pais e nais máis novos falan esta lingua entre 

eles, mentres que cos seus fillos e/ou fillas fano en castelán. Aínda así, o galego empregado nas familias está inzado de castelanismos, 

hiperenxebrismos e vulgarismos, sobre todo no plano léxico.  

No curso actual temos un curso de 1º de ESO formado por 10 alumnos/as. En 2º de ESO hai outro grupo de 11 alumnos/as. Un deles 

presenta dificultades no dominio das destrezas básicas, polo que necesita reforzo educativo e , na medida do posible, por parte da 

profesora de PT. En 3º de ESO hai un grupo formado por 16 alumnos. Tres deles teñen dificultades no dominio das competencias lingü-

ísticas, polo que será necesario un reforzo educativo, a ser posible tamén por parte da profesora de PT. En 4º de ESO temos dous gru-

pos: o A, formado por 8 alumnos que elixiron a opción de matemáticas aplicadas, presenta un agrupamento en xeral con dificultades 

nas destrezas básicas, pois  coexiste alumnado diagnosticado con TDH, con algún con Asperger, outros con dislexia na escrita e outra 

alumna que contou con ACS no curso anterior e que continúa neste. Esixirán un tratamento máis individualizado, con redución de con-

tidos e disporán, na medida do posible,  de reforzo na aula por parte do profesor e, se fose posible por parte da profesora de PT . O B, 

con 13 alumnos e que elixiu a opción de matemáticas académicas, posúe un nivel académico aceptable.  

A grandes trazos podemos dicir que estamos nun centro eminentemente rural no que unha boa parte do alumnado, sobre todo o mas-

culino, ten como centro de interese a vida que se desenvolve nas súas casas (principalmente o relacionado coa maquinaria agrícola), e o 

estudo ocupa un segundo lugar. Con todo si temos varios alumnos/as, e tamén as súas familias, preocupados por acadar unha boa for-

mación. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse a través desta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á 

adquisición dos coñecementos, habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o 

seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras materias. 

3.2. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega o alumno á produción literaria, en particular, e ás manifestacións 

estéticas, en xeral, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupa-

cións que lle interesaron historicamente ao ser humano e que valore a riqueza cultural do seu contorno. E no contexto en que se elabo-

rou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que lle darán todo o seu sentido, precisamente, á 

creación literaria. 

3.3. COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN DIXITAL 

Nesta materia, a busca de información ten un papel relevante, polo que o alumno debe ser quen de seleccionar aquela que lle propor-

cione uns coñecementos e información que, á súa vez, lle permitan a mellora das súas destrezas comunicativas. O uso da internet con-

vértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade, xa que tamén debe-

rá utilizar / consultar enciclopedias, dicionarios, etc. e os fondos dispoñibles da biblioteca. Outros soportes electrónicos (DVD, CD-
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ROM,...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque o animarán a 

mellorar en dúas das facetas en que máis dificultades adoita atopar, a de escribir e a de ler. E con iso lógrase a imprescindible conver-

sión da información en coñecemento. 

3.4. COMPETENCIA SOCIAL E  CIDADÁ 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle 

permitirá poñer en prácticas habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras 

persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Se ben unha das finalidades desta 

materia é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar criticamente as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, 

e mesmo apreciar ese código cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a 

lingua como sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do contexto social en que vive e favore-

cer, en consecuencia, unha visión aberta doutras realidades. 

3.5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para mellorar a capacidade comunicativa) serven 

para adquirir novos coñecementos de diferentes materias, non en van no código lingüístico está a base do pensamento e do coñece-

mento, en resumo, a representación individual e social do mundo e a transmisión do coñecemento (e a forma en que o axuda a estrutu-

rar o seu pensamento e a comunicarse cos demais). Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está a aprender, 

tamén, os propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos. 

3.6. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar o alumno con diversas situacións nas que debe analizar e resolver 

problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente. 

3.7. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Na súa relación con esta materia, é a capacidade demostrada polo alumno de observar criticamente a realidade que o rodea e de valo-

rar a especificidade do coñecemento científico en relación con outras formas de coñecemento. 

3.8. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Aínda que non é unha competencia estreitamente relacionada con esta materia, adquírese cando o alumno é quen de pensar e actuar 

academicamente de acordo cuns patróns lóxicos e racionais. 

 

4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

4.1. 1º ESO 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar 
ou expoñer textos propios do ámbito académico. 
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5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, 
interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos 
orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección. 

7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como propia de Gali-
cia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obs-
táculos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse 
consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos cla-
sistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñece-
mento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da 
tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturais . 

4.2. 2º ESO  

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

3. Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e mostrando respecto cara ás dos demais. 

4. Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en grupo. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da fonética galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

10. Producir en calquera formato textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, depurado de interferencias e desviacións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

13. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

15. Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 
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18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

19. Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

20. Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

4.3. 3ºESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

4. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións pro-
pias. 

10. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

13. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

15. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses  parámetros. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas normalizadoras e identificar 
prexuízos. 

19. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde os seus comezos ata o século XX. 

20. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 

21. Coñecer a familia lingüística do galego e a súa relación coa lusofonía. 

22. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega ata o século XX. 

23. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega ata o século XX e coñecer o básico dos autores 
máis destacados. 
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24. Comentar textos literarios da lírica medieval e da literatura do século XIX.  

25. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega ata o século XIX  ou sobre temas de actualidade. 

26. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

4.4. 4º ESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en gru-
po. 

6. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

7. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha sólida preparación no campo das tecno-
loxías, especialmente as da información e a comunicación. 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

9. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

10. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

11. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

13. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

14. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

18. Valorar a ecoloxía das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 

19. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia na actualidade, coñecer as principais iniciativas normalizado-
ras e normativizadoras e identificar prexuízos. 

20. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde 1916 ata a actualidade. 

21. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

22. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 
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23. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

24. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega desde 1916 á actualidade e coñecer a produción e 
autores máis destacados. 

25. Comentar textos literarios da literatura contemporánea. 

26. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde 1916 á actualidade ou sobre temas de actualidade. 

27. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

 5. MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

5.1. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 1º CURSO DE ESO 

 

 Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

 Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua 

non-oficial. Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a inte-

gran. Coñecer a lexislación sobre o galego. Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. Coñecer o ámbito de uso 

do galego fóra das nosas fronteiras. Coñecer a presenza do galego en Internet. Recoñecer a utilidade do galego. Coñecer o con-

cepto de prexuízo lingüístico. 

 Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 

 Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto, coa familia, coa aula, coa rúa, coas accións do corpo, cos cinco sentidos, cos ani-

mais, coas maneiras de ser, cos seres vivos, coa festa, coa cociña e cos deportes. 

 Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. Comprender que é un campo semántico. Clasi-

ficar as palabras polo número de sílabas. Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. Lembrar e practicar a 

relación semántica de sinonimia. Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados das palabras polisémi-

cas. 

 Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. Recoñecer palabras homónimas. 

 Coñecer e aplicar os  prefixos e sufixos máis habituais. 

 Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. Aplicar as normas de uso 

de i, ll e x. Aplicar as normas de uso de b e v. Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. Identificar e 

distinguir palabras con e sen h. Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. Coñecer as regras de uso do punto, 

da coma, do punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos e signos de interrogación e exclamación. 

 Identificar castelanismos léxicos. Identificar préstamos lingüísticos. 

 Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a 

partir de nomes dados. Coñecer as normas de formación do plural. 

 Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

 Identificar algúns determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais) e a 

súa función. 

 Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas e as átonas dos pronomes persoais. 

 Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamente as formas nominais. Saber conxugar 

verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles. 

 Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e conxuncións. 

 Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 

 Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador, personaxes, espazo e tempo. Diferenciar entre contos litera-

rios e populares e recoñecer as características destes últimos. Escribir o comezo dunha narración. Recoñecer as características 

das lendas. 
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 Recoñecer as características específicas do xénero lírico. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. Anali-

zar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: can-

tigas e romances. 

 Recoñecer as características básicas do texto dramático. 

 Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 

 Crear unha carta a partir duns modelos. Redactar textos descritivos e instrutivos. Analizar textos publicitarios. Coñecer os xor-

nais e analizar unha noticia.   

 

5.2. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 2º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, epistolares, poéticos, teatrais, noticias, entrevistas, reportaxes, ...  

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes, cos animais, coa gastronomía, coa hostalería, coa comunica-

ción, coa navegación, cos medios de transporte, cos seres míticos, coa paisaxe mariña, coa paisaxe de montaña, co teatro, co 

vestiario e complementos,.. 

 Identificar e pronunciar correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego.   

 Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

 Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

 Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. Coñecer a 

situación legal das linguas en Galicia. Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. Coñecer a situa-

ción do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. Identificar os procesos de normalización e normativiza-

ción da lingua. 

 Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). Identificar e respectar 

as variedades xeográficas. 

 Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. Identificar os estranxeirismos e os castelanis-

mos para intentar evitalos. 

 Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

 Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. Aplicar as normas de uso do b e do v. Coñecer e aplicar as normas de 

uso do h,  do s e do x, do n e do ñ. Empregar correctamente os grupos cultos. 

 Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma, do punto e coma, dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comi-

ñas e das raias. 

 Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o subs-

tantivo como núcleo das frases nominais. 

 Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o adxecti-

vo como núcleo das frases adxectivas. 

 Identificar pronomes persoais e as súas contraccións.  Substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axei-

tadamente o pronome átono. 

 Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais. Coñecer a conxugación dos verbos 

regulares e dos irregulares. 

 Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). Coñecer a estrutura da 

oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

 Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

suplemento, axente, atributo e predicativo. 

 Distinguir as principais características da literatura. 

 Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. Identificar os diferentes tipos de narrador. Identificar os 

diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

 Distinguir as características da poesía lírica. Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta. Distinguir os elemen-

tos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. Re-

coñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

 Coñecer as principais características do xénero dramático. 
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 Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía.  Coñecer as principais características dos mapas concep-

tuais e elaboralos a partir dun modelo. 

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

 Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 

5.3. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 3º CURSO DE ESO 

 

 Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

 Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais, das plantas aromáticas e medicinais, das emocións e os sentimentos, do 
universo, das artes, cos deportes, coa paisaxe natural, coa xustiza e coas leis, coa ecoloxía, coa prensa e co mundo dixital.. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. Escribir correcta-
mente palabras con b e con v. Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. Escribir correctamente 
palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. Escribir co-
rrectamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque e porqué. 

 Aplicar correctamente os signos de puntuación. Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas.  

 Recoñecer e corrixir castelanismos. Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

 Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan.  

 Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. Coñecer e aplicar correctamente os pro-
cedementos de redución de palabras. 

 Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. Co-
ñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da lingua galega no século XIX. Coñecer as varieda-
des da lingua. 

 Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

 Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o fe-
minino e o plural. 

 Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode aparecer. 

 Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 

 Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas átonas. 

 Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. Conxugar as formas verbais dos verbos re-
gulares e con variacións. Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

 Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

 Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 

 Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que desempeñan. Identificar interxeccións e 
utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

 Comprender o concepto de plurilingüismo. Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüís-
tica. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

 Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. Coñecer as principais características e xéneros da literatura 
galego-portuguesa medieval. Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. Coñecer as principais ca-
racterísticas das cantigas de amor. Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se 
agrupan na categoría de xéneros menores. Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. Coñecer as 
principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da literatura galega no século XIX. 
Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer a contribución de Curros 
Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. Coñe-
cer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos representantes. Coñecer a situación do 
xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras representativos. 

 Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións 

propias. Identificar as características do texto dialogado. Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do 

cómic. Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. Coñecer as características 

propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. Comprender e compoñer textos expositivos. Recitar poemas. 

Comprender e compoñer textos argumentativos. Ler e analizar textos periodísticos. Crear videopoemas. 
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5.4. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 4º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, prescritivos, artigos de opinión, mensaxes publicitarias, un guión cinematográfi-

co,... 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser, co tempo cronolóxico, co medo, coa arquitectura e o 

urbanismo, co tempo meteorolóxico, coas viaxes e co turismo, coa xustiza e coas leis, co ocio, co cine, co radio e coa televisión, 

coas novas tecnoloxías e coas redes sociais. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Escribir correctamente palabras con b e con v. Utilizar correctamente o h. Utili-

zar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. Utilizar correctamente os grupos consonánti-

cos -cc- e -ct-. 

 Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego.  

 Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. Coñecer e identifi-

car as variedades socioculturais da lingua. Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. Saber 

que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao 

proceso normalizador da lingua. Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falan-

tes. Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. Valorar a importancia de Internet na nor-

malización do galego. Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

 Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. Identificar o número dos 

nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. Recoñecer as principais relacións semánticas entre 

palabras. Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os 

principais recursos empregados. 

 Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome 

átono. 

 Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. Identificar e utilizar correctamen-

te as perífrases verbais. 

 Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

 Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. Recoñecer e 

diferenciar o suxeito e o predicado. Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

 Identificar o CD, o CI, o CC,  o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo e coñecer as unidades que desem-

peñan esas funcións. 

 Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas coordinadas. 

Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas de substantivo, adxectivas e adverbiais. 

 Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. Coñe-

cer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. Coñecer os acontecemen-

tos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

 Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito lite-

rario. 

 Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

 Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

 Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis des-

tacadas. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

 Crear  unha instancia, un caligrama, currículos e  videopoemas seguindo uns modelos dados. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

6.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

B3.2. 
A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferen-
cias. 

B3.3. 
Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substanti-
vo), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto 

B5.2. 
Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

2 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 2 out  10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
familia. 

B3.6. Recoñecemento, uso e clasificación dos substantivos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o narrador e os personaxes. 

3 B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 3 nov 10  
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B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
aula. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o xénero 
dos substantivos. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: as linguas de España. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o espazo e o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

B1.3. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: na 
rúa. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o adxecti-
vo cualificativo. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: o galego, lingua propia de Galicia. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: a súa estrutura. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: recreación de 
contos. 

2ª 

Avaliación 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / Bloque Contido Mes Sesións 
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U.D. 
 

5 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 5 xan. 10  

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
verbos relacionados con accións que realiza o corpo. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso de i, ll e x. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os artigos 
e adxectivos determinativos. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: a descrición. 

6 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos cinco sentidos. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso do b e v. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os indefi-
nidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

7 

B1.5. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comu-
nicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas 
de actualidade. 

Tema 7 febr. 10  

B1.10. 
Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto 
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e 
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educativa. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos animais e palabras homónimas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras que comezan por es- e ex-. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
tónicas dos pronomes persoais. 

B3.8. 
Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

B4.7. Prexuízos lingüísticos.  

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: textos expositivos 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

8 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B2.5. 
Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

B2.6. 
Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 
comunicación. 

B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado coa maneira de ser e coñecemento de sufixos para 
formar palabras derivadas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras con h e palabras sen h. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
átonas dos pronomes persoais  e a súa colocación na oración. 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 
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3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva 
dun texto narrativo. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado cos seres vivos e coñecer os prefixos máis habituais. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso das maiúsculas. 

B3.6.. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: O verbo e 
os seus compoñentes. As formas nominais. 

B3.7.  Prexuízos lingüísticos. Actitudes positivas. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. Identificar certas estrofas. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

10 

B1.2. 
Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e educa-
tivo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáti-
cas variadas). 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
léxico relacionado coa festa. Palabras compostas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
o uso do punto. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os verbos 
regulares. 

B4.4. 
Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 
Identificar actitudes lingüísticas. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. As cantigas e romances. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. Crear cantigas. 

11 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Tema 11 maio 10  

B1.9. 
Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planifi-
cación do discurso, prácticas orais formais e informais. 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
léxico relacionado con cociñar e comer. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
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6.2. 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 

a coma, o punto e coma. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os adver-
bios e locucións adverbiais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.5. 
Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

12 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 12 xuño 8 x 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: o 
deporte e saúde. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
os dous puntos, os puntos suspensivos, os signos de interrogación e exclamación. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as preposi-
cións e as conxuncións. 

B4.8. 
Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic. 

B5.8. 
Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de in-
formación básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
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desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. A literatura popular. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

2 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 2 out  10 x 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego antigo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (I). 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

    

3 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 3 nov 10  

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.5. 
Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, 
de norma e como fonte de obtención de información. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
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1ª 

Avaliación 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (II). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 
   

 

 

 

4 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (III). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / 
U.D. 

Bloque Contido 

Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

xan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.3. A lusofonía 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. As Cantigas de Santa María. A 
prosa medieval. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

Avaliación 

B5.5. 
Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a reali-
zación de traballos e cita axeitada destas. 

6 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Os determinantes. 

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego medio. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura dos séculos XV-XVIII. 

B5.6. 
Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e 
a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

7 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

Tema 7 febr. 10  

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O pronome persoal. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego do século XIX. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

8 

B2.2. 
Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.5. 

Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 
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B2.9. 
Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

x 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O verbo. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Uso do h e da diérese. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Rosalía de Castro. 

3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Formas nominais e 
perífrases verbais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con s ou x. Senón e se non. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Curros Enríquez. 
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10 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B2.4. 
Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo, especial-
mente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

B2.10. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios dos medios de co-
municación, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O adverbio e as 
locucións adverbiais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con l e con ll. Palabras con n e ñ. 

B4.4. 
Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproxima-
ción aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Eduardo Pondal. 

11 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 11 maio 10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Preposicións e locu-
cións preposicionais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Grupos consonánticos. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B3.10. 
Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vincula-
ción e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A narrativa do século XIX. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. A narrativa do século XIX. 

12 B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 12 xuño 8 x 
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7. ASPECTOS CURRICULARES E RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

7.1. 1º ESO 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Conxuncións e 
interxeccións. 

B3.9. 
Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos 
de cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. O teatro do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

          

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B1.7 

LGB1.7.1 CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 5% 

LGB1.7.2 CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.2 LGB3.2.1 CCL, CAA 
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da 
lingua galega. 

100% 15% 

B3.3 LGB3.3.1. CCL, CD 
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 
clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

50% 5% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1 CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.1 LGLB5.1.1 CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 15% 

B5.2 LGLB5.2.1 CCL 
Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

50% 10% 

  

2 

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

80% 20% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, na-
rrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmen-
te, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

80% 15% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B4.6 LGB4.6.1. CCL, CSC 
Coñece a situación sociolingüística e legal das linguas de Es-
paña 

50% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

B2.7. LGB2.7.1. CCL 
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 

50% 10% 

B2.8. LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 10% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

4 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 
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LENDA COMPETENCIAS             
    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                           

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía     
CD   Competencia dixital           
CAA   Competencia aprender a aprender          
CSC   Competencias sociais e cívicas          
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                 
CCEC   Conciencia e expresións culturais  

 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  
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a/
U
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Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 
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B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográ-
ficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra- 50% 15% 
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tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra-
tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 70% 10% 
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recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 
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B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-
tica e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 
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B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 
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B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 20% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-

50% 15% 
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tica e na do seu contorno. 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 15% 

B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

50% 5% 

B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B2.4. LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 B1.9. LG1B1.9.2. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

50% 10% 
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11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 10% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevan-
tes 

50% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

100% 20% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa co-
hesión textual. 

50% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

80% 10% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

50% 10% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co empre-
go dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información básica e a resolu-
ción de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.2. 2º ESO 

UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-
prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utiliza-
dos no ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os da-
tos relevantes de dife-
rentes textos orais dos 
ámbitos social e educati-
vo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os 
feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social 
e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.6.  Produción de dis-
cursos orais, en inter-
vencións espontáneas, 
adecuados á situación e 
á intención comunicati-
va desexada, con cohe-
rencia, cohesión e co-
rrección. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir 
do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa diciona-
rios para contextualizar as 
acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 
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B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrati-
vos e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, 
en formato papel ou dixi-
tal, textos de distinta ti-
poloxía, fundamental-
mente, narracións e des-
cricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.2. A fonética e a fono-
loxía do galego, con es-
pecial atención a posi-
bles interferencias. 

B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 20% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. CCL 

CCL 
100% 20% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da rique-
za cultural da humanida-
de e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas 
que a integran. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

 

Temporalización: 

 

setembro:                               outubro:                            
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UNIDADE 2 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar unha lenda. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos animais. 

-  Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

-  Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais proceden-
tes dos medios de co-
municación audiovisual. 

B1.1. Comprender e in-
terpretar a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos medios de comuni-
cación (crónicas, repor-
taxes e documentais) e 
elaborar esquemas e 
resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais 
de carácter informativo pro-
pios dos medios de comuni-
cación audiovisual (reporta-
xes, crónicas e documentais). 

CCL, 

CAA 

 

50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as produ-
cións emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e amosar unha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correc-
ta, recoñece os erros nas pro-
ducións orais propias e alleas 
e propón solucións para me-
lloralas.  

 

CCL, 

CAA 

80% 10% 

B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discur-
so nas prácticas orais 
formais e informais. 

B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar 
en público, en situa-
cións formais ou infor-
mais, de forma indivi-
dual ou en grupo. 

LGB1.9.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias do ni-
vel formal nas prácticas orais 
da lingua. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingü-
ístico para resolver 
problemas de com-
prensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acep-
cións. 

CCL, 

AAA 

 

50% 5% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabula-
rio traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun rexis-
tro axeitado á situación co-
municativa. 

CCL, 

CCC 

 

50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa 
caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estru-
tura de substantivos e 
verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a com-
prensión e produción 
textuais. 

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

CCCL, 

CAA 

100% 15% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se 
falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento 
de riqueza cultural. 

 

CCL, 

CSC 

50% 10% 

B5.1. Lectura, con regula-
ridade, de obras litera-
rias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emi-
sión dunha opinión per-
soal sobre a lectura du-
nha obra axeitada á 
idade, relación do seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético da 
linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e de-
senvolver criterio lec-
tor; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valorar o uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético 
da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade 
obras literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lec-
tura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sen-
tido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adqui-
ridos. 

CCL 50% 5% 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos ele-
mentos propios de cada xé-
nero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe nos textos 
literarios. 

CCL 50% 5% 

B5.5. Comparación de 
textos pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando 

B5.5. Comparar textos 
pertencentes a diferen-
tes xéneros e subxéne-
ros, sinalando as coin-

LGLB5.5.1. Compara textos perten-
centes aos diferentes xéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-

CCL 50% 5% 
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as coincidencias e dife-
renzas, tanto estrutu-
rais coma formais. 

cidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma 
formais. 

truturais coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos perten-
centes ao mesmo xénero 
pero a diferentes subxéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-
truturais coma formais. 

CCL 50% 5% 

Temporalización: 

outubro:    
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e a hostalería. 

-  Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o substantivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

-  Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das 

producións orais emi-
tidas cunha fonética e 
prosodia correcta e 
cunha actitude crítica 
ante os prexuízos que 
se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia e proso-
dia correcta, recoñece os 
erros nas producións orais 
propias e alleas e propón 
solucións para melloralas.  

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
utilízaa na súa práctica ha-
bitual. 

CCL, 

CCEC 
50% 5% 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de tex-
tos propios da vida co-
tiá e das relacións so-
ciais en ámbitos pró-
ximos aos intereses do 
alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexi-
dade que lle permiten de-
senvolverse en situacións 
da vida cotiá. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de fra-
seoloxía e de vocabu-
lario temático a partir 
de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para ex-
presarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situa-
ción comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, es-

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, 
en papel ou en soporte 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autó-
nomo, información lingüís-
tica de todo tipo en dicio-
narios, en diferentes sopor-

CCL, 

CAA 
50% 10% 
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pecialmente sobre fle-
xión, relación semán-
tica e normativa. 

electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autóno-
ma. 

tes, e noutras obras de 
consulta. 

B3.5. Aplicación e valo-
ración das normas or-
tográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

CCL 100% 10% 

B3.7. Recoñecemento 
da estrutura de subs-
tantivos e verbos e da 
súa caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da compren-
sión e produción tex-
tuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de substantivos e verbos 
e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza ade-
cuadamente substantivos e 
formas verbais na com-
prensión e produción de 
textos orais e escritos. CCL, 

CAA 
100% 20% 

B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado es-
pañol. 

B4.4. Describir a situación 
legal das linguas do Esta-
do español. 

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

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B4.7. Prexuízos lingüísti-
cos. 

B4.7. Identificar os prexuí-
zos lingüísticos e analizar 
a situación persoal en re-
lación a eles. 

LGB4.7.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza 
a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioe-
conómico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e lo-
calización e descrición 
dos elementos estru-
turais e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis 
salientables: punto de vis-
ta, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

 

novembro:    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

-  Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 

-  Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

-  Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súa temática. 

-  Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

ompetencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 

dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expre-

sións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.6. Produción de discur-

sos orais, en interven-
cións espontáneas, ade-
cuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coheren-
cia, cohesión e correc-
ción. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohe-
sión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 5% 

LGB1.6.4. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. 

CCL 50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e inter-
pretar, en formato papel 
ou dixital, textos propios 
dos medios de comuni-
cación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrativos 
e descritivos. 

B2.12. Producir e sinteti-
zar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamental-
mente, narracións e 
descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
80% 10% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.6. Análise e uso reflexi-
vo da puntuación en re-
lación coa cohesión tex-
tual. 

B3.6. Analizar e usar co-
rrectamente a puntua-
ción, de acordo coa co-
hesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correcta-
mente a puntuación para a 
cohesión textual. 

CCL 80% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa ca-
racterización morfolóxi-
ca para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutu-
ra de substantivos e ver-
bos e da súa caracteriza-
ción morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recur-
sos da lingua con flexibilida-
de e creatividade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.6. A lusofonía B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da 
relación de Galicia coa co-
munidade lusófona e coñece 
os territorios que a integran. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e loca-
lización e descrición dos 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos 
narrativos breves, locali-
zando e describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis sa-
lientables: punto de vista, 
tempo, espazo e persona-
xes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

novembro    decembro 
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

-  Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeita-

damente o pronome átono. 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

-  Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 

-  Identificar os diferentes tipos de narrador. 

-  Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso espe-

cífico 

      B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das rela-
cións sociais en ámbitos 
próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitu-
des. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos e solici-
tudes. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación co-
municativa e á súa función, 
con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para 
o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa fun-
ción. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de pun-
tuación) á situación comunica-
tiva e á función da mensaxe. 

CCL 50% 5% 

B2.8. Planificación e revisión 
do escrito en función da si-
tuación comunicativa (te-
ma, fins e destinatarios) 
para elaborar producións 
con adecuación, coheren-
cia, cohesión e corrección 
nas relacións internas e ex-
ternas dos contidos do tex-
to. 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a adecua-
ción, coherencia, cohe-
sión e corrección dos con-
tidos nas relacións inter-
nas e externas do texto. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntua-
ción do texto en relación coa 
organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e 
a distribución e ordenación das 
ideas expresadas). 

CCL 

CCL 
50% 10% 

B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, 

B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: dia-

LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións per-
soais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participa-

CCL, 

CD, 

CSC 

50% 10% 
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cartas persoais, avisos, so-
licitudes e participación en 
foros. 

rios, cartas persoais, avi-
sos, solicitudes e partici-
pación en foros. 

ción en foros. 

B3.1. Recoñecemento, explica-
ción e uso de léxico suficien-
temente amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohesión 
textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura dos pronomes 
persoais e da súa caracteri-
zación morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
dos pronomes persoais e 
da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo pro-
pio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e creati-
vidade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüísti-
ca do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa si-
tuación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos na-
rrativos breves e localiza-
ción e descrición dos ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, es-
pazo e personaxes princi-
pais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-
vamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e for-
mais máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:    
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UNIDADE 6  

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa navegación. 

-  Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais.  

-  Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 

-  Coñecer a valoración social da lingua galega. 

-  Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

-  Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dun modelo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo  

Peso 

específico 

      
B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 
textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propó-
sito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais 
do ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B1.5. Valoración das produ-
cións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e cunha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 100% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do 
contido e de estratexias 
de lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñecemen-
tos sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, expli-
cación e uso de léxico su-
ficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohe-
sión textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de verbos e da 
súa caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa caracte-
rización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza formas 
verbais na comprensión e pro-
dución de textos orais e escri-
tos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á pre-
senza da lingua galega no 
contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B4.5. Proceso de normaliza-
ción. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normali-
zado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos ca-
ra ao uso do galego e asu-
mir a importancia da con-
tribución individual no de-
senvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

 

Temporalización:  

xaneiro:                              febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios de transporte. 

-  Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 

-  Aplicar as normas de uso do b e do v. 

-  Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua. 

-  Distinguir as características da poesía lírica. 

-  Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta.  

-  Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das pro-

ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estrate-
xias de lectura compren-
siva: esquemas, resu-
mos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxi-
co descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das pala-
bras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e 
as secundarias e comprende a 
relación existente entre elas. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 
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mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para a me-
llora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a compren-
sión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecua-
damente formas verbais na 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.5. Proceso de normali-
zación. Desenvolvemen-
to de actitudes positivas 
cara ao proceso de re-
cuperación do galego, 
favorecemento do xur-
dimento de vínculos po-
sitivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesi-
dade e das potenciali-
dades de enriquece-
mento persoal e colecti-
vo do uso normalizado 
da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual 
no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade están-
dar da lingua galega e va-
lorala como variante uni-
ficadora, así como apre-
ciar a variante diatópica 
propia 

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

CCL 100% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición 
de poemas recitados ou 
cantados; determina-
ción do tema principal, a 
estrutura xeral e os 
principais recursos esti-
lísticos. 

B5.2. Ler expresiva e com-
prensivamente e facer 
audicións de poemas re-
citados ou cantados, de-
terminar o tema princi-
pal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os princi-
pais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de 
poemas recitados ou canta-
dos, determina o tema princi-
pal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos 
estilísticos. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto poético. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seres míticos. 

-  Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

-  Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 

-  Distinguir os elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). 

-  Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      
B1.2. Comprensión, interpre-

tación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito 
social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-
to e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.7. Coñecemento e aplica-
ción, con axuda das TIC, de 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, téc-
nicas e estratexias para 
realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de in-
formación dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incor-
poralos ás súas producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

50% 5% 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

CD, 

CCL, 

CSC 

50% 5% 

B1.10. Construción de discur-
sos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensi-
bles, nun rexistro neu-
tro, informal ou máis 
culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nas que intercambia 
información e expresa a súa opi-
nión, fai invitacións e ofrecemen-
tos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

50% 5% 
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B2.4. Comprensión e interpre-
tación, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da 
vida educativa, especial-
mente, os instrutivos e ex-
positivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enci-
clopedias. 

B2.4. Comprender e in-
terpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida educa-
tiva, especialmente, os 
instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. CCL 50% 5% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua gale-
ga. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos com-
poñentes sintácticos no ni-
vel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, 
cun estilo cohesionado e co-
rrecto. 

B3.9. Coñecer os compo-
ñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun es-
tilo cohesionado e co-
rrecto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira axei-
tada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. CCL 100% 20% 

B5.1. Lectura, con regularida-
de, de obras literarias e de-
senvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opi-
nión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á ida-
de, relación do seu sentido 
coa propia experiencia e ou-
tros coñecementos adquiri-
dos e valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desen-
volver criterio lector; ex-
por unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos pro-
pios de cada xénero lite-
rario, o punto de vista 
empregado e o uso esté-
tico da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia expe-
riencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

CCL 80% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou canta-
dos; determinación do tema 
principal, a estrutura xeral e 
os principais recursos estilís-
ticos. 

B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de po-
emas recitados ou can-
tados, determinar o 
tema principal, a estru-
tura xeral e pór de rele-
vo os principais recur-
sos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de po-
emas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a 
estrutura xeral e pon de relevo 
os principais recursos estilísti-
cos. 

CCL 80% 15% 

 

Temporalización: 

marzo:    
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha canción. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe mariña. 

-  Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

-  Aplicar as normas de uso do s e do x. 

-  Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos. 

-  Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

-  Distinguir as metáforas e coñecer o método para crealas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 

novas de actualidade e de 

informacións de crónicas, 

reportaxes e documentais 

procedentes dos medios 

de comunicación audiovi-

sual. 

B1.1. Comprender e inter-

pretar a intención comunica-

tiva, o tema, as ideas princi-

pais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos 

medios de comunicación 

(crónicas, reportaxes e do-

cumentais) e elaborar es-

quemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 

e identifica a intención comunicativa 

de textos orais de carácter informati-

vo propios dos medios de comunica-

ción audiovisual (reportaxes, crónicas 

e documentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais utilizados no 

ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 

comunicativa, o tema, as 

ideas principais e os datos 

relevantes de diferentes 

textos orais dos ámbitos 

social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-

to e a idea xeral, os feitos e datos 

relevantes en textos orais do ámbito 

social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.4. Escoita crítica e re-

flexiva das mensaxes dos 

medios de comunicación, 

con especial atención aos 

programas informativos. 

B1.4. Identificar e contrastar 

o propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criti-

camente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou men-

saxes discriminatorias. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexu-

ízos ou discriminacións. CSC, 

CAA 
80% 10% 
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B2.5. Uso, progresivamen-

te autónomo, das bibliote-

cas e das TIC para selec-

cionar información. 

B2.5. Seleccionar a informa-

ción que se obtén nas biblio-

tecas, nas TIC e outras fontes 

e integrar os coñecementos 

adquiridos non proceso de 

aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresi-

vamente autónoma, diversas fontes 

de información e integra os coñece-

mentos adquiridos nos seus discursos 

orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e 

preciso, con incorporación 

de fraseoloxía e de voca-

bulario temático a partir 

de campos léxicos traba-

llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e preciso 

coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na 

aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con clarida-

de nun rexistro axeitado á situación 

comunicativa. 
CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-

ción das normas ortográfi-

cas e morfolóxicas da lin-

gua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 

normas ortográficas e morfo-

lóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos 

compoñentes sintácticos 

no nivel da frase para ela-

borar enunciados, orais e 

escritos, cun estilo cohe-

sionado e correcto. 

B3.9. Coñecer os compoñen-

tes sintácticos para elaborar 

enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e 

correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-

bora enunciados de maneira axeitada 

e correcta atendendo aos compoñen-

tes sintácticos. 
CCL 100% 20% 

B5.6. Análise de textos 

literarios, de maneira 

guiada, identificación dos 

trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recur-

sos retóricos. 

B5.6. Analizar textos litera-

rios, de maneira guiada, 

identificar os trazos dos 

subxéneros e a funcionalida-

de dos recursos retóricos. 

LGB5.6.1. Analiza textos literarios, de 

maneira guiada, identifica os trazos 

dos subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 
CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

marzo:                              abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha noticia. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe de montaña. 

-  Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto e complemento circunstancial. 

-  Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

-  Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-  Coñecer as principais características do xénero dramático. 

-  Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utilizados 
no ámbito social e edu-
cativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os feitos e datos re-
levantes en textos orais do ámbito 
social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instru-
cións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva auto-
nomía. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e interpre-
tar, en formato papel ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta tex-
tos propios dos medios de comu-
nicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

LGB2.3.2. Localiza a información desta-
cada de textos propios dos medios 
de comunicación: portadas e titu-
lares. 

CCL 50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traballa-
dos na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con clari-
dade nun rexistro axeitado á si-
tuación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as nor-
mas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.  100% 20% 
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Temporalización: 

abril:                                 maio:                             

 

 

 

 

 

 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñen-
tes sintácticos. CCL 100% 20% 

B3.10. Coñecemento, uso 
e aplicación das estrate-
xias necesarias de auto-
avaliación, aceptando o 
erro como parte do pro-
ceso. 

B3.10. Aplicar progresiva-
mente o coñecemento e o 
uso das estratexias de au-
toavaliación e a aceptación 
do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas produ-
cións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavalia-
ción, propondo solucións para a súa 
mellora. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB.4.1.1. Valora a lingua como instru-
mento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingü-
ísticos de noso en diferentes con-
textos. 

CCL 50% 5% 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maio-
ritarias, minoritarias e minoriza-
das e aplica estes conceptos ao 
caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracteri-
zan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e com-
prensivamente, visionar 
pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e proce-
dementos que caracterizan 
os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensi-
vamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e pro-
cedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 80% 10% 
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outros espectáculos. 

-  Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento axente, atributo e complemento predicativo) 

-  Empregar correctamente as vogais. 

-  Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). 

-  Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

-  Facer dramatizacións a partir dun texto. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Escoita crítica e re-
flexiva ante as mensa-
xes discriminatorias dos 
medios de comunica-
ción, con especial aten-
ción aos programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas. 

B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos 
orais dos medios de co-
municación, analizar criti-
camente os seus contidos 
e interpretar as connota-
cións e mensaxes discrimi-
natorias implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas princi-
pais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de 
programas de carácter informa-
tivo: noticias, reportaxes e cró-
nicas. 

CCL 50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las.  

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 10% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a varian-
te dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 
80% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado 
á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as va-
riantes diafásicas do galego. CCL 80% 5% 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingü-
ística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

CCL 80% 5% 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da va-
riedade estándar da lingua gale-
ga e valóraa como variante uni-
ficadora. 

CCL 80% 10% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracte-
rizan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visio-
nar pezas teatrais e reco-
ñecer os compoñentes e 
procedementos que carac-
terizan os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e compren-
sivamente, visiona pezas tea-
trais e recoñece os compoñen-
tes e procedementos que ca-
racterizan os subxéneros. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización:  

maio:                                    
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os complementos. 

-  Identificar as distintas modalidades oracionais. 

-  Empregar correctamente os grupos cultos. 

-  Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

-  Coñecer a relación entre a literatura e outras artes como o cine e a música. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.1. Comprensión, inter-
pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de cró-
nicas, reportaxes e do-
cumentais procedentes 
dos medios de comuni-
cación audiovisual. 

B1.1. Comprender e inter-
pretar a intención comuni-
cativa, o tema, as ideas 
principais e os datos rele-
vantes de diferentes textos 
orais dos medios de co-
municación (crónicas, re-
portaxes e documentais) e 
elaborar esquemas e re-
sumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
e identifica a intención comuni-
cativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e docu-
mentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B2.4. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel ou dixital, de tex-
tos propios da vida edu-
cativa, especialmente, 
os instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

B2.4. Comprender e inter-
pretar en formato papel 
ou dixital, textos propios 
da vida educativa, espe-
cialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educati-
vas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-
mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos 
no nivel da frase para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 20%% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topóni-
mos galegos. CCL 70% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia da 
zona e utilización e valo-
ración da variante es-
tándar da lingua en si-
tuacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa zona. 

CCL 80% 10% 

B5.7. Produción de textos 
de intención estética 
servíndose dos coñece-
mentos literarios adqui-
ridos e dos recursos re-
tóricos traballados na 
aula. 

B5.7. Escribir textos de in-
tención estética servíndo-
se dos coñecementos lite-
rarios adquiridos e dos re-
cursos retóricos traballa-
dos na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñece-
mentos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballa-
dos na aula. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.8. Descrición e caracte-
rización dos trazos defi-
nitorios básicos da lin-
guaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar 
os trazos definitorios bási-
cos da linguaxe cinemato-
gráfica. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

CCL, 

CCEC 
80% 10% 

Temporalización:  

xuño:                               
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7.3. 3º ESO 

          

 
1ª 
Aval   

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific. 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.6 LGB1.6.1. CCL, CAA 
Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os 
erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habi-
tual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

80% 10% 

B1.10 LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 10% 

B2.12 LGB2.12.1. CCL, CAA 
Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e 
da situación comunicativa para redactar textos adecuados, cohe-
rentes e ben cohesionados. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B3.8.  LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

80% 15% 

B4.6.  LGB4.6.1. CCL 
Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 15% 

B5.2.  LGLB5.2.2. CCL 

Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da lite-
ratura galega correspondente. 

80% 15% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80% 10% 

  

2 

  

B1.3. LGB1.3.2. CCL, CAA Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

B1.5. LGB1.5.1. CCL, CAA, CSC 
Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

50% 5% 

B1.8. LGB1.8.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

80% 5% 
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B2.8. LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 5% 

B2.12. LGB2.12.4. CCL, CSC 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.3. LGB3.3.1. CCL, CAA Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B4.6. LGB4.4.2. CCL, CSC 
Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 10% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1. CCL 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80& 10% 

  

  

  

3 

  

  

 

 

 

B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as re-
gras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

50% 5% 

B1.10. LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, es-
quemas e resumos. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.5. LGB3.5.1. CCL, CD 
Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 20% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 50% 10% 

 

B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

100% 10% 

B4.2. LGB4.1.4. CCL Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 70% 5% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

70% 10% 
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sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

4 B1.3. LGB1.3.2. CCL Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

 B1.9. LGB1.9.1. 
CCL, CSC, CSIEE, 

CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia informa-
ción e expresa a súa opinión. 

50% 10% 

 
B2.6. LGB2.6.1. CCL, CAA, CD 

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar in-
formación. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CAA 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

 
B3.2. LGB3.2.2. CCL, CAA 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

70% 10% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 100% 10% 

 
B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

50% 5% 

 
B4.2. LGB4.2.1. CCL 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

50% 5% 

 
B5.1. LGLB5.1.2. CCL 

Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competen-
cias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, orto-
gráficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 
Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-

50% 15% 
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mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-
mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 

  

  

  

7 

  

  

 

 

 

B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingü-
ística e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abor-
dadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a lingua-
xe discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 70% 10% 
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da lingua galega. 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

9 

  

  

  

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presen-
za de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

80% 15% 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 15% 
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B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

80% 15% 

 B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do ámbito social e educa-
tivo. 

50% 10% 

 B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4. LGB2.4.1. CCL, CAA, CD, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 10% 

 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa dese-
xada, con coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló- 80% 10% 
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xicas da lingua galega. Palabras que comezan por es- e 
ex-. 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo a través da identifica-
ción de elementos lingüísticos de noso na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico. 

80% 15% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 15% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas tea-
trais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes 

80% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

100% 15% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

70% 15% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialec-
tal ao que pertencen. 

70% 15% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

80% 15% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliote-
cas, incluídas as virtuais, para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.4. 4º ESO 

UNIDADE 1 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

-  Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

-  Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais de natureza 

diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes tipos 

de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as se-

cundarias de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do conti-

do, como o resumo. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico, 

suficientemente amplo e 

preciso, co apoio do dicio-

nario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 

os valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de diferentes 

categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas de acen-

tuación. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de acentuación nos seus escri-

tos. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.4. A fonética e a fonolo-

xía do galego: vocalismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua galega, 

con especial atención á entoación e 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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ción ás vogais. ás vogais de grao medio. 

B4.6. Análise e compresión 

dos feitos máis relevantes 

da historia social do galego 

no primeiro terzo do século 

XX. 

B4.4. Coñecer e describir os 

acontecementos máis rele-

vantes da historia social da 

lingua galega no primeiro 

terzo do século XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social da 

lingua galega no primeiro terzo do 

século XX. CCL, 

CCEC 

80% 10% 

LGB4.4.3. Analiza a situación da lin-

gua galega no primeiro terzo do sé-

culo XX. 

80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  das etapas na 

produción literaria en gale-

go nos comezos do século 

XX. 

B5.1. Coñecer o panorama 

literario a comezos do sécu-

lo XX, así como a obra dos 

principais autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as 

etapas na produción literaria en 

galego nos comezos do século XX e 

coñece a obra dos principais autores. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas comprensi-

vas e expresivas e audicións 

de textos poéticos repre-

sentativos da literatura 

galega nos comezos do 

século XX. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer audi-

cións de textos poéticos 

representativos da literatura 

galega nos comezos do sécu-

lo XX. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos representa-

tivos da literatura galega de comezos 

do século XX. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras repre-

sentativas da literatura 

galega de comezos do sécu-

lo XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou poemas representativos da litera-

tura galega de comezos do século XX, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada 

textos poéticos representativos da 

literatura galega de comezos do 

século XX. 

80% 10% 

 

Temporalización: 

setembro:                                   outubro:                            
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UNIDADE 2 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 

-  Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. 

-  Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito litera-

rio. 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, ade-

cuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con co-

herencia, cohesión e corrección. 
CCL 50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo, o 

guión de traballo, as táboas... CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos ex-

plícitos e implícitos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, ex-

plicación e uso de léxico 

referido ao tempo crono-

lóxico, suficientemente 

amplo e preciso, co apoio 

do dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais, sobre o tem-

po cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais, 

sobre o tempo cronolóxico. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do feminino e de concor-

dancia de xénero. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego: conso-

nantismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

ción ás consoantes. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua gale-

ga, con especial atención ás con-

soantes e, en concreto, ao n ve-

lar. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades xeo-

gráficas da lingua galega. 

Uso normalizado da va-

riante dialectal propia da 

zona. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua 

galega. 
CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográ-

ficas da lingua galega como sím-

bolo de riqueza lingüística e cul-

tural. 

80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razo-

adamente a relevancia do Grupo 

Nós no panorama literario gale-

go e sinala os principais trazos 

característicos da obra de Risco 

e Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-

guas como medios de 

relación interpersoal e 

de sinal de identidade 

dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e argu-

menta fundamentadamente e 

cun discurso propio a súa postu-

ra. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a partir 

da información obtida 

de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos redacta-

dos a partir fa información 

obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea un texto argumenta-

tivo propio a partir dunhas viñe-

tas dadas.  CCL, 

CAA 
50% 10% 

Temporalización: 

outubro:                                            
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co medo. 

-  Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

-  Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. 

-  Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

-  Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclu-

sións a partir da información 

obtida na Rede. CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 
50% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do número e 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do plural e de concordan-

cia de número, así como as re-

gras de acentuación. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación sintácti-

ca; estruturas sintácti-

cas.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados, identificando as 

principais regras de combi-

nación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e identifica 

a palabra nuclear que a organi-

za sintáctica e semanticamente. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dias-

tráticas da lingua galega. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diastráticas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente a contribución 

de Castelao á literatura e, en 

xeral, á cultura galega, e reco-

ñece as principais característi-

cas tanto da súa obra como do 

seu pensamento. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Castelao, resume o seu contido, 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época do 

Grupo Nós. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos de Castelao, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico da época do Grupo 

Nós. 

80% 5% 

 

Temporalización: 

novembro:                                    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Recoñecer e diferenciar o suxeito e o predicado. 

-  Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

-  Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

-  Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas da lingua gale-

ga. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe correctamente 

palabras con b e con v. CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. Estruturas sintácticas 

e tipos de oración se-

gundo a natureza do 

predicado e o significa-

do.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado e o signi-

ficado. 
100% 10% 
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B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dia-

fásicas da lingua galega 

e da función da lingua 

estándar. Utilización e 

valoración da variante 

estándar da lingua en 

situacións de carácter 

formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diafásicas da lingua galega 

e da función da lingua es-

tándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua 

galega. 

CCL 100% 10% 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diafásicas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos mo-

vementos de vangarda, sinalan-

do os seus principais trazos ca-

racterísticos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos 

representativos da literatura de 

vangarda, resume o seu conti-

do, sinala os seus trazos carac-

terísticos definitorios e relació-

naos co contexto histórico, cul-

tural e sociolingüístico da épo-

ca. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un poema de Manuel Anto-

nio e sinala os seus trazos van-

gardistas característicos. 

80% 5% 

B5.6. Creación de textos 

de intención literaria 

partindo das caracterís-

ticas dos traballados na 

aula, co fin de desenvol-

ver o gusto pola escrita 

e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos 

e xuízos. 

B5.6. Crear textos de inten-

ción literaria partindo das 

características dos traba-

llados na aula co fin de de-

senvolver o gusto pola es-

crita e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos e 

xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de intención 

literaria partindo das caracterís-

ticas dos traballados na aula. 
CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

50% 5% 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

e regular os sentimentos e xuí-

zos. 

50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para mellorar a presen-

tación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para 

mellorar a presentación 

dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa aplicacións informáti-

cas para crear caligramas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

Temporalización: 

novembro:                              decembro:                              
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo meteorolóxico. 

-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome áto-

no 

-  Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crí-

tica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido: o esquema. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.14. Valoración da escri-

tura como un instru-

mento de aprendizaxe, 

de relación social e de 

enriquecemento perso-

al. 

B2.14. Valorar a escritura 

como un instrumento moi 

útil na aprendizaxe, nas re-

lacións sociais e no desen-

volvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os 

valores da escritura non só co-

mo unha ferramenta para orga-

nizar os pensamentos, senón 

tamén como un instrumento 

para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego. 

B3.4. Recoñecer e usar a 

fonética e a fonoloxía da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética e a fonoloxía 

da lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso dos pronomes 

persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas de uso dos pronomes 

persoais. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

 
CCL 100% 10% 

B4.6. Evolución da lingua 

galega e etapas da histo-

ria social da lingua gale-

ga desde 1916 ata a ac-

tualidade. Análise e 

comprensión das causas 

e consecuencias dos fei-

tos máis relevantes. 

B4.4. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da 

lingua galega, así como 

identificar causas e conse-

cuencias dos feitos máis re-

levantes da súa historia so-

cial. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social 

da lingua galega nos anos de 

posguerra. CCL, 

CCEC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente o panorama lite-

rario no exilio, sinalando os au-

tores e obras máis destacados. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un texto de Blanco Amor e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos. CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.2. Comprensión e in-

terpretación de textos 

propios da vida cotiá re-

lacionados co ámbito la-

boral. 

B2.2. Comprender e interpre-

tar textos escritos propios 

da vida cotiá, pertencentes 

ao ámbito laboral. 

LGB2.2.1. Identifica a intención co-

municativa, o tema e os subte-

mas de escritos propios da vida 

cotiá relacionados co ámbito la-

boral. 

CCL 50% 10% 

Temporalización:  

xaneiro:                                   
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UNIDADE 6 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e o turismo. 

-  Utilizar correctamente o h. 

-  Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer as unidades que desempeñan esas fun-

cións. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.5. Comprensión e inter-

pretación de textos xor-

nalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos carac-

terísticos dos textos xornalísti-

cos de opinión: artigo de opi-

nión, columna e editorial. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo. 
CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas referidas 

ao uso do h. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 80% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, fa-

vorecendo o xurdimento 

de vínculos positivos ca-

ra ao seu uso. Conscien-

cia da necesidade e das 

potencialidades de enri-

quecemento persoal e 

colectivo do uso norma-

lizado da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso, asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.1. Identifica os procedemen-

tos de normalización e argu-

menta axeitadamente a necesi-

dade de continuar con este 

proceso na lingua galega. 

CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeita-

damente cada fenómeno. 

80% 5% 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 

períodos e xeracións da litera-

tura galega entre os anos cin-

cuenta e setenta do século pa-

sado, así como os principais au-

tores e obras. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole, 

resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico dos anos cincuenta. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:                               febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  
-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 

-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.4. Comprensión e inter-

pretación de textos ar-

gumentativos. 

B2.4. Comprender e interpre-

tar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a inten-

ción comunicativa de textos 

argumentativos. 

 

CCL 50% 5% 

B3.9. Recoñecemento e 

uso reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns e mais dos me-

canismos de cohesión 

textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e 

usar nexos textuais, así 

como os mecanismos gra-

maticais e léxicos de cohe-

sión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 

nexos textuais, así como os 

mecanismos gramaticais e lé-

xicos de cohesión interna. 
CCL 50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais e as 

perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos 

tipos. 

CCL 80% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de formación do plural. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

100% 10% 

B4.3. A lusofonía nas lin-

guas do mundo no sécu-

lo XXI. 

B4.2. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo, e coñe-

cer e describir o papel da 

lusofonía nas linguas do 

mundo no século XXI. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade 

lusófona e sabe describir a 

súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século 

xxi. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

70& 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os principais 

autores e obras da narrativa 

galega dos anos sesenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e re-

lacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada pe-

ríodo. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores dos anos sesenta, 

resume o seu contido e sinala 

os seus trazos característicos 

definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.11. Produción, en so-

porte impreso ou dixital, 

de textos propios da vida 

cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo. 

B2.11. Producir, respectando 

as súas características 

formais e de contido, tex-

tos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito 

administrativo. 

LGB.2.11.1. Produce, respectando as 

súas características formais e 

de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo: a ins-

tancia. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:                                    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Analizar mensaxes publicitarias. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co ocio. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas. 

-  Analizar oracións subordinadas substantivas. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico de acordo cunhas pautas dadas. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.6. Comprensión e in-

terpretación das mensa-

xes explícitas e implíci-

tas que transmiten os 

textos publicitarios dos 

medios de comunica-

ción. 

B2.6. Comprender e interpre-

tar as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten 

os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensa-

xes persuasivas que proveñen 

dos medios de comunicación. 
CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura crítica e 

reflexiva que permita 

identificar usos lingüísti-

cos discriminatorios. 

B2.7. Identificar os usos lingü-

ísticos que conteñan prexu-

ízos ou mensaxes discrimi-

natorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensa-

xes discriminatorias implícitas 

nos textos de medios de comu-

nicación, con especial atención 

á publicidade. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para corrixir e mellorar a 

presentación dos escri-

tos, para difundir os tex-

tos propios, coñecer ou-

tros alleos e intercam-

biar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC para 

corrixir e mellorar a pre-

sentación dos escritos, pa-

ra difundir os textos pro-

pios, coñecer outros alleos 

e intercambiar opinións. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 

divulgación de textos propios. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 
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B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utili-

zando os procedementos de 

creación léxica. 
CCL 50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua ga-

lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfoló-

xicas relativas ao uso de certos 

sufixos deverbais. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 5% 

B4.8. Prexuízos lingüísti-

cos. 

B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a si-

tuación persoal en relación 

a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüís-

ticos atribuíbles a calquera lin-

gua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación 

axeitada. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así como 

os seus autores e obras máis 

representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura dos anos 

cincuenta. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura dos anos cin-

cuenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos da lite-

ratura dos anos cincuenta. 
CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

poetas das xeracións de pos-

guerra, resume o seu contido e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos das xera-

cións de posguerra (anos cin-

cuenta) e sinala os seus trazos 

característicos. 

80% 5% 

Temporalización: 

marzo:                             
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión cinematográfico. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co cine. 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

-  Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis desta-

cadas. 

-  Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que os definen. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-

za información e extrae con-

clusións a partir da informa-

ción obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais da 

lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 5% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 
100% 5% 
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B4.4. Situación sociolingü-

ística de Galicia.  Pre-

senza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e pri-

vados. Tendencias de 

evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística 

de Galicia, atendendo á 

presenza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e priva-

dos, así como ás tenden-

cias de evolución. 

LGB4.2.4. Describe a situación socio-

lingüística de Galicia e em-

prega a terminoloxía apropia-

da. 

CCL, 

CSC, 

CD 

70% 5% 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a 

partir da situación sociolingü-

ística actual. 

CCL, 

CSC 
70% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así 

como os seus autores e obras 

máis representativos, e coñe-

ce o desenvolvemento do te-

atro entre os anos cincuenta 

e setenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura de posgue-

rra. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura de posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos de 

autores da Xeración das Fes-

tas Minervais. 

CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos de autores 

da Xeración das Festas Mi-

nervais e sinala os seus trazos 

característicos. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.5. Comprensión e in-

terpretación de textos 

xornalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comuni-

cativa dun texto xornalístico e 

distingue entre información, 

opinión e persuasión. 
CCL 50% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a par-

tir da información obti-

da de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos, redac-

tados a partir da infor-

mación obtida de distin-

tas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, un texto argumen-

tativo propio a partir dun te-

ma dado sen documentación 

previa. 

CCL 50% 10% 

Temporalización: 

marzo:                               abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión televisivo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e a televisión. 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Recoñecer e analizar oracións subordinadas adverbiais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á in-

tención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á in-

tención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e co-

rrección. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro 

culto e incorpóraas ao seu dis-

curso. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras, os valores 

dos morfemas e as súas 

posibilidades combinato-

rias para crear novos ter-

mos e identificar a súa pro-

cedencia. 

.LGB3.3.3. Recoñece os valores de 

prefixos e sufixos e as súas po-

sibilidades combinatorias para 

crear novas palabras. 

CCL, 

CAA 
60% 10% 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia 

grega de prefixos habituais no 

uso da lingua galega. 
CCL 50% 5% 
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B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os di-

versos tipos. 

CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, favo-

recendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao 

seu uso. Consciencia da 

necesidade e das poten-

cialidades de enrique-

cemento persoal e colec-

tivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 

CCL, 

CSC 
60% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os autores e 

autoras máis representativos 

do panorama narrativo actual. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da literatu-

ra galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores e narradoras ac-

tuais. 
CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos da narrativa actual. 80% 10% 

 

Temporalización: 

abril:                                 maio:                                         
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

-  Recoñecer as principais relacións semánticas entre palabras. 

-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais de natu-
reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14.  Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos sobre 
as linguas para desen-
volver unha competen-
cia comunicativa inte-
grada. 

B3.14.  Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante a 
comparación e transfor-
mación de textos, enun-
ciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1.  Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B3.6.  Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6.  Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B3.8.  As principais regras 
de combinación impos-
tas polos predicados en 
función dos seus argu-
mentos; estruturas sin-
tácticas e tipos de ora-

B3.8.  Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación im-
postas polos verbos. 

LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identifi-
cando o verbo e os seus com-
plementos. 

CCL 100% 15% 
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ción segundo a natureza 
do predicado. 

B5.1.  Identificación e 
comprensión  dos distin-
tos períodos e xeracións 
da literatura galega des-
de 1916 ata a actualida-
de. 

B5.1.  Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1.  Identifica os autores e 
autoras máis representativos 
da poesía e do teatro actuais. CCL, 

CCEC 
80% 15% 

B5.2.  Lectura autónoma e 
comentario de obras re-
presentativas da litera-
tura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

B5.2.  Ler autonomamente e 
comentar obras represen-
tativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade 
e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma guia-
da, un texto poético ou teatral 
actual, sinala os seus trazos ca-
racterísticos definitorios e rela-
ciónaos co período literario co-
rrespondente. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 15% 

B2.10.  Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escri-
tos, para difundir os tex-
tos propios, coñecer ou-
tros alleos e intercam-
biar opinións. 

B2.10.  Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a pre-
sentación dos escritos, pa-
ra difundir os textos pro-
pios, coñecer outros alleos 
e intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3.  Usa as TIC como medio 
de divulgación das creacións 
propias. 

CCL, 

CD 
50& 10% 

 

Temporalización: 

 

maio:                           
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

-  Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os principais re-

cursos empregados. 

-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración de 
textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou dixi-
tal de textos argumenta-
tivos, redactados a partir 
da información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, redacta-
dos a partir da informa-
ción obtida de distintas 
fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumenta-
tivo propio a partir dun tema 
dado. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14. Identificación e pro-
gresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia co-
municativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante 
a comparación e trans-
formación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecemen-
tos para solucionar pro-
blemas de comprensión. 

B3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
70% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica de Galicia. A presen-
za da lingua galega nos 
principais ámbitos sociais 
e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e 
contextos sociais e priva-
dos así como ás tenden-
cias de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos socio-
lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CD 

80% 10% 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información com-
plementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fon-
tes de información impre-
sa ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-
za información e extrae con-
clusións a partir da consulta de 
materiais en distintos sopor-
tes. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B5.1. Identificación e com-
prensión  dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica creadores e 
creadoras de literatura en so-
porte dixital. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

100% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas 
de textos poéticos e tea-
trais representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente, facer au-
dicións e ler dramatiza-
damente textos poéticos e 
teatrais da literatura gale-
ga actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos de 
distintos xéneros da literatura 
galega actual en soporte dixi-
tal. CCL, 

CD 

50% 5% 

LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición e visualización de cre-
acións literarias en soporte di-
xital. 

50% 5% 

 

Temporalización: 

 

xuño:                         
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8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Ante a situación de pandemia provocada pola COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan producir ao longo do 

curso, alternando a docencia presencial coa non presencial, a maioría das actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos 

distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). Ademais do libro que cada alumna/o dispoña en formato papel, 

todo o alumnado disporá das mesmas unidades didácticas (12 por curso), dun xeito máis esquematizado pero practicamente cos mes-

mos contidos, en Edixgal.  

Na modalidade presencial, tendo presente que a función do profesor/a no proceso ensino-aprendizaxe é a de mediador entre o alum-
no/a e os contidos, a metodoloxía empregada neste proceso debe partir do principio de aprender a aprender; desta forma, poténciase 
unha aprendizaxe autónoma. O profesor/a proporcionará as ferramentas para que o alumno/a aprenda a aprender.  

Coa intención de valorar os coñecementos que o alumnado posúe, establecerase un diálogo no inicio de cada unidade, para levar a 
cabo unha metodoloxía motivadora e significativa, relacionando os coñecementos que eles/elas teñen cos novos, cos que se van en-
frontar e facer así unha ensinanza globalizadora. 

Para o desenvolvemento dos distintos bloques de contido, o alumnado lerá diversos textos literarios e xornalísticos; deles extraerá as 

súas características a través dun método indutivo.  Este  curso realizarán as actividades de maneira individual. Co todo,  o/a profesor/a 

prestará sempre atención individualizada a aqueles alumnos/as que a precisen. Tódalas actividades corrixiranse oralmente, entre to-

dos/as na aula, de maneira participativa. A metodoloxía empregada será motivadora, baseada na variedade de actividades (xogos de 

lingua, pasatempos, lectura comprensiva de textos...), que a ser posible poderán estar  apoiadas por imaxes, presentacións de “Power-

Point”, audicións musicais... Así mesmo, proporemos actividades de repaso.  

Ademais, debemos presentarlles a utilidade dos contidos, como por exemplo, a redacción dunha carta á directora do centro manifes-

tando preocupación pola mellora dalgunhas instalacións. 

Polo que respecta á lectura, para cada trimestre establecemos unha obra de lectura obrigada, variadas en xéneros e en soportes, e 

relacionadas coa materia ou cos contidos transversais. Para esta actividade empregaremos dúas sesións na clase e os/as alumnos/as 

lerán as obras pola súa conta. Nunha primeira sesión comezaremos a lectura, o/a profesor/a comentará os aspectos a ter en conta e 

tamén proporá actividades relativas ao contido ou aos elementos da narración. Se algún alumno/a comezara a lectura pódese estable-

cer un diálogo crítico ou reflexión colectiva sobre a obra. Logo, na segunda sesión, marcada polo profesor/a en acordo co alumnado, 

realizarase unha proba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 
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8.1 ESTRATEXIAS   METODOLÓXICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 

- Estudo de casos (proxectos) 

- Simulacións 

Posible secuencia: 

 

Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, ,etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para reforzo e apoio 

- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

- Lectura e comprensión de textos 

- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

- Resposta a preguntas 

- Resolución de problemas 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (rúbricas) 

- Exposicións orais 

- Probas escritas 

- Traballos individuais e en grupo 

- Observación do traballo na aula 
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8.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ademais do libro de cada alumno/a da editorial Anaya en formato papel, o alumnado de 3º e 4º de ESO terá á súa disposición enm 

EDIXGAL os mesmos temas, máis resumidos, así como outros materiais necesarios e imprescindibles para poder acadar unha avaliación 

positiva do curso (enlaces, resumos, videotutorais, presentacións...), ademais doutros materiais subidos polo profesorado. 

Outros recursos que se poden utilizar: 

 Fichas de traballo da diversidade, lecturas complementarias, material para o desenvolvemento das competencias... 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Recursos que ofrece a páxina web:  https://www.ogalego.eu/ 

 Recursos na web da SXPL, da Universidade  e da RAG (tradutores, dicionarios...). 

 

9. AVALIACIÓN 

9.1. AVALIACIÓN INICIAL  

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 
competencias clave. Esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 
conducentes a proporcionar unha visión o máis completa posible das fortalezas e debilidades do alumnado. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 
Educación Primaria, salvo que haxa alumnos/as con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 
Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para a casa, consistente, por exemplo, nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

A.  MEDIDAS COLECTIVAS:  

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do 
alumnado. 

B.  MEDIDAS INDIVIDUAIS:  

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, na casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado 
un nivel inferior ao dos compañeiros. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar 
pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 
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9.2. AVALIACIÓN CONTINUA 

9.2.1. PROCEDEMENTOS 

A avaliación caracterízase por ser continua, integradora e individualizada, polo que require unha constante recollida de información. 

Deste xeito, valoraranse  as actitudes e hábitos de traballo do alumnado, os coñecementos e os contidos procedimentais e, principal-

mente,  a consecución das competencias clave. Para iso, procederase á análise das distintas tarefas, probas e traballos realizados polo 

alumnado, tanto de forma presencial como telemática. 

Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais (ordinarias) e unha extraordinaria no mes de setembro. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, que se recollerá na avaliación inicial. A partir desta 

información,  o profesor seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos alumnos e planificará as activida-

des que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

9.2.2. INSTRUMENTOS 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Os criterios de cualificación varían, relativamente, de acordo ao tipo de actividade.  

Entre outros empregaranse os seguintes: 

 Probas escritas: todas as preguntas irán numeradas, e indicarase, se procede, a valoración de cada unha delas,  o descon-

to por faltas de ortografía (normalmente 0,2 décimas por cada falta e 0,15 por cada til), o tempo para a realización da 

proba, etc... 

 Probas prácticas: valorarase o manexo do ordenador e os programas que forman parte do currículo, o manexo das fe-

rramentas informáticas, o respecto das normas de seguridade, etc... 

  Probas orais: terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

 Traballos feitos individualmente: terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das 

fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc... 

 Traballos feitos en grupo: valorarase a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o ri-

gor científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

 Traballo na aula (ou na casa en caso de docencia non presencial): terase en conta a presentación do caderno de  clase 

(ben en formato papel, ben en formato dixital), as preguntas que se formulan, o respecto ás normas e aos materiais, o in-

terese pola materia, etc. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. De forma xeral, usaranse as seguintes ferramentas: 

 Rexistros de avaliación. 

 Probas  escritas: realizarase unha proba escrita cada dous temas, de tal maneira que ao menos haxa dúas por avaliación. Estas 
probas incluirán probas de lectura e comprensión. A lectura de carácter obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas 
que versarán sobre o contido da mesma. 

 Caderno da aula: avaliarase o traballo na aula a través do caderno do alumno ou alumna, ben en formato papel, ben en 
formato electrónico.  

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con 
exercicios e actividades preparados para este caso. 
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 Exposicións orais. 

Tanto as exposicións orais, como as escritas, incluído o caderno, avaliaranse seguindo os modelos de rúbrica que se achegan nos 
anexos. 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou casa), toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero (0). 

A ponderación dos instrumentos de avaliación realizarase normalmente do seguinte xeito: 

Probas escritas (CCL, CAA, CCEC): 70% Traballos (CCL) en relación con outras 

competencias: 20% 

Actitude e traballo na aula (CCL) en rela-

ción con outras competencias: 10% 

 Realizaranse dous exames por trimes-

tre onde os estudantes deben demos-

trar os coñecementos e capacidades, 

así como os seus recursos expresivos. 

  Nas probas concretas escritas, indica-

rase a cualificación numérica de cada 

cuestión. 

 

 Lecturas obrigatorias (CCEC). 

 Traballo na clase e/ou na casa e rexis-

trado no caderno (CAA, CSIEE). 

 Comentarios de textos literarios e/ou 

lingüísticos e textos de creación per-

soal (CAA, CCEC). 

 Traballos de investigación individuais 

ou en grupo (CAA, CCEC, CD, CMCCT, 

CSIEE). 

 Exposicións orais. dramatizacións, 

recitados...   

 Participación activa no traballo desen-

volvido na aula (CAA, CSC). 

 Respecto ás normas e ao traballo en 

equipo (CSC). 

 Uso correcto do material (CSC). 

 

  

Dentro do 10% da puntuación na actitude e observación do traballo na aula, tamén se terán en conta: 

 O esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 O progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 O interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 Unha actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 A contribución á convivencia. 

 O respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

9.3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS 

Recuperación das avaliacións por trimestres: o alumnado que non supere a correspondente avaliación deberá presentar con anteriori-

dade á proba escrita o caderno con todas as actividades realizadas en cada trimestre, coidando a ortografía e a presentación (marxes, 

enunciado das actividades, data...). A proba escrita realizarase ao comezo do seguinte trimestre ou no mes de xuño  e suporá o 70% da 

nota; o 30% restante corresponderá ao caderno de actividades.  

9.4. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, considérase que o/a alumno/a alcanzou os obxectivos fixados para a materia pen-

dente sempre que obteña unha avaliación continua positiva nas dúas primeiras avaliacións do curso en que está matriculado.  

En caso contrario, deberán realizar o correspondente exame de pendentes no mes de maio. A este efecto, ademais das actividades de 

repaso e reforzo que se realicen ao longo do curso, durante o mes de abril proporcionaráselles un plan intenso de actividades que ver-

sarán sobre os contidos mínimos esixibles na proba extraordinaria. 

No caso de que obteñan nesta proba un grao mínimo de consecución igual ou superior ao 70%, considerarase aprobada a materia. 
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En todo caso, a cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes. 

9.5. AVALIACIÓN FINAL 

Recuperación do curso: os alumnos deberán presentarse á recuperación final de xuño se non superaron o curso nos supostos anterior-

mente relacionados. Neste caso o profesor valorará o traballo realizado durante o curso ata un 30%.  A proba escrita corresponderase 

coas tres avaliacións e suporá o 70% da nota final.  

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta 

os criterios de cualificación explicados anteriormente. Á hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terase en conta que a nosa 

materia é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

9.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura 

e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáti-

cas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno/a seguir con 

éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educa-

tiva. 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar un traballo continuado 

nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario (non facelo supón 

tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na medida das súas 

posibilidades. As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas se-

sións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan abandonar unha ou máis 

materias, co agravio comparativo e mal exemplo que isto supón cara ao resto dos seus compañeiros.              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refira o aparta-

do 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o 

equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a promo-

ción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador.        
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10. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Ao alumnado repetidor que teña aprobada a materia de Lingua galega e literatura no curso anterior teráselle en conta esta circunstan-

cia e valorarase cunha ponderación do 20% a nota obtida nese ano (ex. ao alumnado que obtivera un 5 no curso anterior sumaríaselle 

un punto á nota obtida no presente curso). Para aquel alumnado que acadara unha avaliación negativa, faremos un seguimento máis 

individualizado dentro da aula. En ambos casos, procuraremos prestarlles o maior apoio posible para poder superar a materia. 

11. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 CL = Comprensión lectora: todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EOE = Expresión oral e escrita: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 CA = Comunicación audiovisual: todos os cursos. 

 TIC = Tecnoloxía da información e comunicación: en todos os cursos. 

 EMP = Emprendemento: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EC = Educación cívica: en todos os cursos. 

 PV = Prevención da violencia: en todos os cursos. 

 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

12.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

3.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

4.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

5.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

6- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         

7.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

9.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

10.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         
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5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

12.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

13.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
     

12.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento da programación didáctica. 

Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan  avaliar o funcionamento do pro-

gramado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso duns indicadores de logro para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta realiza-

rase ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:  

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE MELLO-

RA PERSOAL 

    Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos obxecti-
vos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unida-
de 

   

Descritores  
e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas se-
leccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
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Interdisciplinariedade    

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

13.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

 En 2º de ESO, mentres non se adopten outras medidas, é necesario que ao menos un alumno conte con reforzo educativo por 

parte do profesor da materia e, se fose posible, coa profesora de PT. 

 En 3º de ESO, debido ás dificultades competenciais que posúe un grupo de tres alumnos/as cómpre facer reforzo educativo 

con eles, a ser posible coa profesora de PT. 

 En 4º de ESO A, debido ás dificultades do grupo en xeral, é necesario adoptar as seguintes medidas: 

o Aplicación grupal de técnicas de estudo concretas, nomeadamente esquemas e mapas conceptuais. 

o Reforzo de técnicas instrumentais básicas: lectura, comprensión e expresión oral e escrita, ortografía... 

o Adecuación dos contidos mínimos. 

o Adecuación de materiais e probas de avaliación 

o Realizarase un meirande apoio ao alumnado con TDAH, Asperger, dislexia,... 

13.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

 Continúase cunha ACS para unha alumna de 4º de ESO A (cun nivel de referencia de 6º de EP) e que os informes médicos e psi-

copedagóxicos indican unha importante dificultade para o desenvolvemento normal das tarefas.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Este departamento participará nas seguintes actividades: 

a) Equipo de dinamización da lingua galega. 

b) Actividades letras galegas: relatorios, visitas,... 

c) Calquera outra que se organice desde o propio centro. 

15. PLAN DE REFORZO 

15.1.1. OBXECTIVOS 

a) Facilitar que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas. 

b) Reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

15.1.2. TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega e literatura é unha materia de contidos progresivos, polo que, agás no estudo das xeracións literarias, o 

resto dos conceptos son os mesmos, que se van ampliando cada curso. Por este motivo, o estudo da lingua vaise aplicar e reforzar du-

rante todo o curso escolar.  
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16. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua galega e literatura  1º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 2º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 3º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO B Carlos Vázquez García 

 

O xefe do departamento, 

 

 

 

Asdo. Carlos Vázquez García 
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17. ANEXOS 

17.1. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAL  

17.1.1 REXISTRO DE AVALIACIÓN DO CADERNO  

 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do ca-

derno, inclúe o 

curso, a materia, a 

data de inicio do 

caderno e o no-

me? 

       

           

Indícase o inicio de 

cada tema e apa-

rece a data en que 

toman os apunta-

mentos, se reali-

zan as actividades, 

etc.? 

       

           

Ao realizar unha 

actividade, cópiase 

o enunciado, ou 

polo menos indíca-

se o seu número e 

onde atopalo (pá-

xina do libro, foto-

copias, Internet, 

etc.)? 

       

           

Coidouse a orto-

grafía e o uso 

correcto dos sím-

bolos necesarios, 

así como a limpe-

za? 

       

           

Respectáronse as 

marxes e realizou-

se unha distribu-

ción adecuada dos 

contidos do cader-

no? 
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Incluíronse correc-

cións e aclaracións 

sempre que foi 

necesario? 

       

           

Realizáronse ilus-

tracións, debuxos, 

esquemas, resu-

mos e/ou mapas 

mentais, que axu-

den no estudo e 

comprensión do 

contido? 

       

           

 

NOTA: Esta escala de observación pódese empregar en calquera dos tres tipos de avaliación interna: 

-  Autoavaliación: os alumnos e as alumnas avalían o seu propio rendemento. 

-  Coavaliación: os alumnos avalíanse entre eles, intercambiando o seu papel de avaliados e avaliadores alternativamente. 

-  Heteroavaliación: a que realiza o profesorado ao seu alumnado. 

17.1.2.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

1 
 Saúda ao comezar, 

preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Saúda ao comezar e 

nomea o tema a tratar. 

Saúda ao comezar e/ou 

preséntase. 

2 

 Vocaliza, usa o volume 

e o ton de forma co-

rrecta e coida a lingua-

xe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e 

o ton de forma correcta, 

pero non coida a lingua-

xe non verbal. 

Coida a linguaxe non 

verbal. 

Usa o volume de forma 

adecuada. 

3 

 Realiza unha introdu-

ción esquemática e a 

orde da exposición é 

lóxica. 

A orde da exposición é 

lóxica. 

Realiza unha introdución 

esquemática da exposi-

ción. 

A exposición presenta 

certa orde. 

4 
 Achega conclusións, 

invita a realizar pregun-

tas e despídese. 

Achega conclusións e 

invita a realizar pregun-

tas. 

Achega conclusións ou 

invita a realizar pregun-

tas. 

Despídese. 

C
O

N
TI

D
O

  

D
A

 E
X

P
O

-

SI
C

IÓ
N

 

5 

 A información que 

transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que 

transmite é do tema, 

pero ten algunhas inco-

rreccións. 

A información que 

transmite é correcta, 

pero doutro tema. 

A información que 

transmite é doutro tema 

e ademais é errónea. 
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6 

 A información foi traba-

llada e elaborada polo 

propio alumno ou 

alumna a partir das 

fontes de información 

indicadas. 

A información parece 

ter sido elaborada polo 

alumno ou alumna, pero 

non indicou as súas 

fontes. 

Parte da información 

transmítese directamen-

te desde unha ou varias 

fontes. 

A información simple-

mente transmítese des-

de as fontes sen com-

probar a súa fiabilidade. 

7 

 Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e 

amena, utilizando vo-

cabulario (técnico) 

acorde ao tema. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e utiliza 

vocabulario (técnico) 

acorde co tema. 

Emprega vocabulario 

(técnico) acorde co te-

ma. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada. 

8 
 Responde ás preguntas 

con acerto e precisión. 

Responde ás preguntas, 

pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha 

pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningu-

nha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
IO

 

9 

 Interactúa co auditorio 

mediante varias activi-

dades que facilitan a 

comprensión do tema 

da exposición. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio que facili-

ta a comprensión do 

tema. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio, pero non 

facilita a comprensión 

do tema por desviarse 

del. 

Non realiza ningunha 

actividade de apoio que 

facilite a comprensión 

do tema da exposición. 

10 

 Emprega apoio audiovi-

sual para recordar da-

tos ou dar exemplos 

importantes, e é creati-

vo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que non achega 

información relevante 

ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que se limita a ler 

ou proxectar, sen reali-

zar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio 

audiovisual ou carece 

del. 

17.1.3.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON FERRAMENTAS DIXITAIS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 
 A presentación é creati-

va, amena e orixinal. 

A presentación mostra 

certa creatividade e é 

amena. 

A presentación está 

desenvolvida a partir 

dun equipo xa existente. 

A presentación non é de 

autoría propia. 

2 

 A presentación cobre o 

tema con profundidade, 

mostrando un coñece-

mento profundo sobre 

el. 

A presentación cobre o 

tema de forma adecua-

da, mostrando un coñe-

cemento adecuado so-

bre el. 

A presentación cobre o 

tema, pero só inclúe 

información esencial 

sobre el, mostrando 

certos erros na asimila-

ción do contido. 

A presentación apenas 

inclúe a información 

esencial do tema, mos-

trando erros ou caren-

cias na asimilación do 

contido. 

3 

 O uso de imaxes e/ou 

vídeos é amplo e ade-

cuado, axudando á com-

prensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é correcto; algu-

nhas imaxes axudan á 

comprensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é limitado, e non 

achegan nada nin axu-

dan á comprensión do 

tema. 

Empréganse imaxes e/ou 

vídeos que acaparan a 

exposición do tema, 

pero non achegan nada 

ao traballo. 

4 
 A presentación ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

A presentación ten entre 

2 e 4 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten entre 

5 e 7 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten 8 ou 

máis erros ortográficos 

ou gramaticais. 
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O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

5 

 A presentación inclúe 

portada (que introduce o 

tema e aos autores) e un 

índice, e remata cunha 

diapositiva de conclu-

sións e unha de agrade-

cemento que ademais 

invita a realizar pregun-

tas. 

A presentación inclúe 

unha portada e remata 

cunha diapositiva de 

conclusións e unha de 

agradecemento que 

ademais invita a realizar 

preguntas, pero carece 

de índice. 

A presentación inclúe 

unha portada e un índi-

ce, e remata cunha dia-

positiva de conclusións e 

unha de agradecemento, 

pero non invita a facer 

preguntas. 

A presentación inclúe 

unha portada, pero non 

un índice, nin conclu-

sións, nin invita a facer 

preguntas. 

6 

 A presentación mostra 

unha orde lóxica na 

exposición do contido: é 

doado de seguir. 

A presentación está 

bastante organizada; 

algunha idea ou transpa-

rencia parece fóra de 

lugar, pero en xeral é 

doada de seguir. 

A presentación é un 

pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas ou trans-

parencias parecen fóra 

de lugar. 

As ideas parecen estar 

ordenadas ao azar, con 

ideas e transparencias 

totalmente fóra de lugar. 

Tamén pode tratarse 

dunha copia doutra 

presentación. 

7 

 A carga de traballo está 

dividida equitativamente 

e é compartida por to-

dos os membros do 

grupo. 

A carga de traballo está 

dividida equitativamen-

te, pero non é comparti-

da por todos os mem-

bros do grupo. 

Unha ou dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

Máis de dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 

 

17.1.4.  RÚBRICA DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 

 O tema obxecto do tra-

ballo está ben definido e 

trátase de forma ade-

cuada. 

O tema está definido 

parcialmente, pero trá-

tase de forma adecuada. 

O tema está ben defini-

do, pero déixanse pun-

tos importantes sen 

tratar. 

O tema está definido 

parcialmente e a infor-

mación sobre el é esca-

sa. 

2 
 O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema é excelente. 

O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema parece ser bo. 

O texto mostra certos 

erros na asimilación do 

contido. 

O texto mostra erros e 

carencias na asimilación 

do contido. 

3 
 O uso de imaxes e info-

grafías é amplo e ade-

cuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías é correcto. 

O uso de imaxes e info-

grafías é limitado, pero 

adecuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías non achega nada 

ao traballo. 

4 
 O traballo ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

5 
 A presentación do traba-

llo é esmerada e coida-

da. 

A presentación do traba-

llo é adecuada. 

A presentación do traba-

llo é algo pobre. 

Descoidouse a presenta-

ción do traballo. 

O
R

G
A

N
I-

ZA
C

IÓ
N

 

6 

 A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, e é seguida 

por un índice. 

A portada só indica o 

tema obxecto do traba-

llo, e é seguida por un 

índice. 

A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, pero carece 

de índice. 

A portada non introduce 

o tema obxecto do tra-

ballo ou aos autores, e 

carece de índice. 
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7 

 O contido do traballo 

está ben estruturado; 

unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, 

con transicións e uso de 

títulos claros, mantendo 

o formato. É doado de 

ler. 

O traballo está bastante 

organizado; aínda que 

algunha idea parece fóra 

de lugar, as transicións 

entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde 

empregada é clara. 

Ademais, mantense o 

formato, facilitando a 

súa lectura. 

O traballo é un pouco 

difícil de seguir; algunhas 

ideas parecen fóra de 

lugar ou empregáronse 

mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a 

orde e/ou o formato. 

As ideas dentro do tra-

ballo parecen estar or-

denadas ao azar, con 

algunhas totalmente 

fóra de lugar. Ademais, 

non se mantén o forma-

to; custa lelo. 

8 

 O final do traballo inclúe 

unha reflexión e conclu-

sións propias. 

O final do traballo inclúe 

unha reflexión. 

O final do traballo inclúe 

conclusións, pero ningu-

nha reflexión. 

O final do traballo non 

inclúe reflexión nin con-

clusións, ou si as inclúe, 

pero parecen copiadas 

doutra fonte. 

 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 
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 1.- ÍNDICE  

1 Aspectos xerais da programación Folla 1 

2 Conceptos clave da programación Folla 2 

3 Contexto Folla 3 

 Características do centro e do alumnado.  

 Obxectivos adaptados ao contexto  

4 Secuenciación e temporalización Folla 4 

 Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e /ou proxectos  

5 Relacionar para cada unidade: Folla 5 

 Contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares  

6 Establecer para cada estándar Folla 5 
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 Temas transversais  

7 Metodoloxía didáctica: Folla 6 

 Estratexias metodolóxicas  

 Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos  

8 Avaliación Folla 7 

9 Avaliación inicial Folla 7 

 Procedemento para a avaliación inicial  

 Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)  

10 Avaliación continua Folla 7 

  

Procedemento para a avaliación continua : Número e tipo de exames e outras probas a valorar 

 

 Criterios de cualificación: Valoración dos exames, traballo diario, interese na aula, etc.  

 Elaboración da nota media  

 Recuperación dunha proba ou exame  

 Recuperación dunha avaliación  

11 Avaliación final ESO Folla 7 

 Quen debe ir á avaliación final?  

 En que consistirá a proba?  

 Que estándares sa van a avaliar?: os das avaliacións pendentes, todos, …  

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?  

 Que criterios segue o centro para a promoción?  

12 Avaliación extraordinaria ESO Folla 7 

 Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita  

13 Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 

  

Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes: Traballo, probas, etc. 

 

 Criterios de cualificación: Valoración de traballos, probas escritas, outras.  

14 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Folla 8 

 Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino  

 Indicadores de logro da práctica docente  

15 Avaliación da programación didáctica Folla 8 

 Indicadores de logro sobre a programación didáctica  

16 Atención á diversidade Folla 9 

 Medidas ordinarias: Organizativas  

 Medidas ordinarias: Curriculares  

 Medidas extraordinarias: Organizativas  
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 Medidas extraordinarias: Curriculares  

17 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

 Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA.  

18 Datos do departamento Folla 11 

19 Relación coa Resolución do 27/7/2015 (DOG 29) Folla 12 

20 Observacións Folla 13 
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2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica 

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación 

 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

 
 Criterios de cualificación  

Indicadores de logro 

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis 

idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

Grao de consecución dun estándar 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o 

grao esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles 

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Criterios de cualificación e instrumentos 

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos 

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios. "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica 

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio 

 Achega de producións dun alumno/a 

 

OUTROS ASPECTOS  

 

Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 
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Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo: MA B3. 2. 3 

MA: Abreviatura da área:Matemáticas. 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 



 

 

 
 

3.- Contexto  

  

1.- Contexto do 

centro 

 

  

Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

Centros adscritos: 

CEIP de Lousada. 

Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún 
alumnado que acode desde a cidade de Lugo. 

Ensinanzas que oferta o centro 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 1º, 2º, 3º e 4º 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media 
baixa 

 A actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o 
pequeno comercio e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. 

 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará 

determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A. 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

 

Outras características 

 

2.- Obxectivos (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

  

1 Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

2 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 
material e intelectual. 

3 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 
xustiza social e material. 

4 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

5 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

6 
Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura do 

benestar común. 

7 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

8 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

9 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 
instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

10 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

11 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 

12 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

13 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

14 Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

15 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

16 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

17 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 
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  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización Probas 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación 

  B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas    

  B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas.  

   Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),  

  B1.2. reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos,  

   procura de regularidades e leis, etc.  

   
B1.3. 

 
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

 

   comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc.  

   Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais,  

  B1.4. estatísticos   e probabilísticos,   de xeito individual   e en equipo. Elaboración   e presentación dos informes  

   correspondentes.  

Todas  
0 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contextos matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 
Anual 

  

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo  

  científico.  

    
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

 

   -Recollida ordenada e organización de datos.  

   

B1.7. 
-Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

-Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

 

   tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

   -Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.  

   -Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos.  

   -Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas matemáticas.  

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª Avaliación 

 
 

 
1 

B2.10 Divisibilidade dos números naturais: criterios de divisibilidade  
 
 
 

Set/Out 

 
 

 
15 

 
 
 
 
 

 
X 

B2.11 Números primos e compostos. Descomposición dun número en factores. Descomposición en factores primos. 

B2.12 
Múltiplos e divisores comúns a varios números. Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de dous ou máis 

números naturais. 

B2.8 Xerarquía das operacións. 

B2.7 Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

 

2 
B2.1. Números negativos: significado e utilización en contextos reais.  

16 
 

X B2.2 Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica e operacións. Operacións con calculadora. 

 
3 

B2.3 
Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de fraccións. Representación, ordenación e 

operacións. 
 
 

Nov/Dec 

 
 

16 

 

B2.4 Números decimais: representación,ordenación e operacións. 

 B2.5 Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. 

4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 1º ESO 
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B2.6 Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: operacións.  
 

Dec 

 

16 

 
 
 

X 

B2.9 
Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con 

calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

B2.14 Potencias de base 10. Utilización da notación científica para representar números grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Avaliación 

 

 
5 

B2.15 Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). Aumentos e diminucións porcentuais.  
 
 
 
 
 

Xan-Feb 

 

 
10 

 
 
 

 
X 

B2.16 
Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores de conversión. Magnitudes directamente proporcionais. Constante 

de proporcionalidade. 

B2.17 
Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou variacións porcentuais. Repartición 

directamente proporcional. 

 

6 

B2.18 Iniciación á linguaxe alxébrica.  

5 

 
 
 

X 

B2.19 Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa. 

B2.20 
Significados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do cálculo: números triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc. 

 
7 

B2.21 
A linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos xerais 

baseada na observación de pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
 

11 

 
 

 
X 

B2.22 
Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita (métodos alxébrico e gráfico). Resolución. Interpretación das solucións. 

Ecuacións sen solución. Resolución de problemas. 

 B3 BLOQUE 3: Xeometría    

 

8 

B3.1 
Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións e propiedades de figuras no plano: paralelismo e 

perpendicularidade. 
 
 
 
 

Feb-Mar 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

B3.2 Ángulos e as súas relacións. 

B3.3 Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. Propiedades. 

 
9 

B3.4 Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e figuras poligonais.  
10 B3.5 Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. 

B3.6 Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 

10 
B3.7 Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

Abril 10 
B3.8 Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares. 

  

11 

B3.9 Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos e clasificación. Áreas e volumes.  
 
 
 
 
 

Abril/Maio 

 

12 

 
 
 

X 

B3.10 
 
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. 

B3.11 Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas. 

 B4 BLOQUE 4: Funcións  
 

 
17 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 

12 

B4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun sistema de eixes coordenados. 

B4.2 
Concepto de función: variable dependente e independente. Formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica 

e fórmula). 

B4.3 
Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación da pendente da recta. Representacións da recta a partir da 

ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta. 

B4.4 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. 
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3ª Avaliación 

 B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade    

 
13 

B5.1 Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Maio-Xuño 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

B5.2 Variables cualitativas e cuantitativas. 

B5.3 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

 

 
14 

B5.4 Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia.  

 
9 

B5.5 Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias. 

B5.6 Medidas de tendencia central. 

B5.7 
Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e interpretación de 

gráficos e elaboración de informes. 

 

 
15 

B5.8 Fenómenos deterministas e aleatorios.  
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

B5.9 
Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias 

para a súa comprobación. 

B5.10 
 
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante a simulación ou experimentación. 

 
16 

B5.11 Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

B5.12 Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

B5.13 Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 
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 Todas asAvali  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro  

 

Temas Identif. 

contidos 

Identif. Identific Competencias  Grao mínimo Instrumentos Temas transversais 

criterios Estándar clave Estándares de aprendizaxe consecución Pr.escr Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

B1.1 B1.1. MAB1.1.1. CCL/CMCCT 
Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

  
X X X 

   
X X 

 

 
B1.2. B1. 

 
 
 

B1.2. 

MAB1.2.1. CMCCT Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).   X        

MAB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.   X X X    X  

MAB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade 

e eficacia. 

  
X X 

   
X X 

 

MAB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso 

de resolución. 

  
X 

 
X 

  
X 

  

 

B1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MAB1.3.1. CMCCT/CCEC 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

  
X 

    
X 

  

MAB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, valorando a 

súa eficacia e idoneidade. 

  
X X 

   
X 

  

 

 
B1.3. 

 

 
B1.4. 

MAB1.4.1. CMCTT 
Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas as importantes, 

analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

  
X 

    
X 

  

 
MAB1.4.2. 

 
CMCTT/CAA 

Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 

problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

   
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 

B1.4. B1.5. MAB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

  
X 

 
X X X 

   

 
 
 
 

B1.5. 

 
 
 
 

B1.6. 

MAB1.6.1. CMCCT/CSC Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.   X      X X 

MAB1.6.2. CMCCT/CSIEE 
Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

  
X X X 

     

MAB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas 

dentro do campo das matemáticas. 

  
X 

   
X X 

  

MAB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.   X        

MAB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa eficacia. 

  
X 

   
X X 

  

B1.5. B1.7. MAB1.7.1. CMCCT/CAA/CSC/CSC Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.   X X X X X X X X 

 
 
 
 

B1.5. 

 
 
 
 

B1.8. 

MAB1.8.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

  
X X X X X X X X 

MAB1.8.2. CMCCT 
Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

  
X X X X X X X X 

MAB1.8.3. CMCCT Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.   X X X X X X X X 

MAB1.8.4. CMCCT/CAA/CCEC 
Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar 

respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

  
X X X X X X X X 

MAB1.8.5. CMCCT/CSIEE/CSC Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.   X X X X X X X X 

B1.6. B1.9. 
MAB1.9.1. 

CMCCT/CSIEE 
Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, 

valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

  
X 

 
X 

 
X 

   

B1.6. B1.10. MAB1.10.1. CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

  
X 

 
X 

 
X 

   

 
 
 
 

B1.7. 

 
 
 
 

B1.11. 

MAB1.11.1. CMCCT/CD 
Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

  
X X 

  
X 

 
X 

 

MAB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 

extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

  
X 

 
X 

 
X 

   

MAB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 

medios tecnolóxicos. 

  
X 

    
X X 

 

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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MAB1.11.4. CMCCT 

Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

  
X 

   
X 

   

MAB1.11.5. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.   

X 
   

X 
   

 
 
 
 

B1.7. 

 
 
 
 

B1.12. 

 
MAB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

   
X 

    
X 

 
X 

  

MAB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.   X X X      

 
MAB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de 

mellora. 

   
X 

    
X 

   

MAB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.   X    X    

 

Avaliación 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

B2.1. 
 
 

 
B2.1. 

MAB2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCCT 

Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
50% X X X X 

  
X 

 
X 

B2.2. MAB2.1.2. 
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
100% X X 

 
X 

     

 
B2.8. 

 
MAB2.1.3. 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 
 

100% 
 

X 
 

X 

  
X 

  
X 

   

 
 
 
 
 
 

 
B2.10. 

 
 
 
 
 
 

 
B2.2. 

MAB2.2.1. 
Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de problemas sobre paridade, 

divisibilidade e operacións elementais. 
50% X X 

 
X 

  
X 

  

MAB2.2.2. 
Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números naturais, e 

emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados. 
100% X X X X 

     

MAB2.2.3. 
Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o 

algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados. 
100% X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAB2.2.4. 
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 
100% X X X X 

     

MAB2.2.5 
Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu significado 

e contextualizándoo en problemas da vida real. 
50% X X 

       

MAB2.2.6. 
Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a 

casos concretos. 
50% X X 

   
X 

   

MAB2.2.7. 
Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica 

fraccións, para aplicalo na resolución de problemas 
100% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 50% X X    X    

 
B2.8. 

 
B2.3. 

 
MAB2.3.1. 

 Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 
 

50% 
 

X 
 

X 

  
X 

  
X 

   
X 

 

 
3 

 
 

 
B2.3.B2.4.B2.5. 

 
 

 
B2.1. 

MAB2.1.1. 
 
 

 
CMCCT 

Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
50% X X X X 

     

MAB2.1.2. 
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
100% X X 

 
X 

  
X 

  

 
MAB2.1.3. 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 
 

100% 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

  
X 

   

  
 

 
B2.6.B2.7.B2.9. 

 
 

 
B.2.1. 

MAB2.1.1. 
 Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
50% X X 

 
X 

    
X 

MAB2.1.2. 
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
100% X X X 

  
X 

   

 
MAB2.1.3. 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 
 

100% 
 

X 
 

X 

  
X 

  
X 

 
X 

  

  
MAB2.2.1. 

Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de problemas sobre paridade, 

divisibilidade e operacións elementais. 
50% X X X X 

 
X 
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B2.14 

 
 
 
 

 
B2.2. 

MAB2.2.2. 
 

CMCCT 

Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números naturais, e 

emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados. 
100% X X X X 

 
X 

   

MAB2.2.3. 
Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o 

algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados. 
100% X X 

    
X 

 
X 

MAB2.2.4. 
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 
100% X X 

  
X 

 
X X 

 

MAB2.2.5. 
Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu significado 

e contextualizándoo en problemas da vida real. 
50% X X X 

   
X 

  

MAB2.2.6. 
Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a 

casos concretos. 
50% X X 

    
X 

 
X 

MAB2.2.7. 
Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica 

fraccións, para aplicalo na resolución de problemas 
100% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 50% X X     X   

 
 

 
B2.9. 

 
B2.3. 

 
MAB2.3.1. 

  

Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

 
50% 

 
X 

 
X 

     
X 

  

 

B2.4. 

MAB2.4.1. 
 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida 

na operación ou no problema. 
50% X X X X 

  
X 

  

MAB2.4.2. 
 Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, 

escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 
50% X X 

   
X 

 
X 

 

 

Avaliación 2 

5 
2.15.B2.16.B2.17. 

B2.5. MAB2.5.1. CMCCT 
Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de 

porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 
50% X X X X 

   
X X 

 
6 

 
B2.18.B2. 

 

B2.6. 

MAB2.6.1. 
 

CMCCT 

Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 
50% X X 

 
X 

   
X X 

MAB2.6.2. 
Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas 

mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 
50% X X X X 

     

 
 

7 

 

B2.21. 

 

B2.6. 

MAB2.6.1. 
 
 

 
CMCCT 

Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 
50% X X 

 
X 

   
X X 

MAB2.6.2. 
Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas 

mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 
50% X X X X 

     

 
B2.22. 

 
B2.7. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 100% X X  X      

MAB2.7.2. 
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o 

resultado obtido. 
100% X X X X 

   
X X 
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B3.1.B3.2.B3.3. 

 
 

 
B3.1. 

MAB3.1.1. 
 
 

 
CMCCT 

Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, 

diagonais, apotema, simetrías, etc.). 
50% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.2. 
Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un deles, 

e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 
50% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.3. 
Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e coñecendo as 

súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais. 
100% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 50% X X  X  X    
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B3.4.B3.5. 

 
 

 
B3.1. 

MAB3.1.1. 
 
 
 
 

 
CMCCT 

Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, 

diagonais, apotema, simetrías, etc.). 
50% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.2. 
Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un deles, 

e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos. 
50% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.3. 
Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e coñecendo as 

súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais. 
100% X X 

 
X 

 
X 

   

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 50% X X  X  X    

 

B3.6. 

 

B3.2. 

MAB3.2.1. 
Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da 

vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 
100% X X X X X X X 

  

MAB3.2.2. 
Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas 

para resolver problemas xeométricos. 
100% X X X X X X X 
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B3.7.B3.8. 

 

B3.2. 

MAB3.2.1. 
 

CMCCT 

Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da 

vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 
100% X X X X X X X 

  

MAB3.2.2. 
Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas 

para resolver problemas xeométricos. 
100% X X X X X X X 

  

 

Avaliación 3 
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B3.9. 

 
 

B3.3. 

MAB3.3.1.  
 
 

CMCCT 

Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 50% x x  X X X    

MAB3.3.2. 
Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios 

tecnolóxicos axeitados. 50% x x 
 

X X X 
   

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 50% x x  X X X    

B3.10.B3. B3.4. MAB3.4.1. 
Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica adecuadas. 50% x x X X X X X 
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B4.1. B4.1. MAB4.1.1. 
 
 
 
 
 

 
CMCCT 

Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas. 
100% x x 

 
X 

 
X 

   

B4.2. B4.2. 
MAB4.2.1. 

Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis adecuada en función do contexto. 
50% x x 

 
X 

 
X X X X 

B4.2. B.4.3 MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 50% x x  X  X    

 
 

 
B4.3.B4.4. 

 
 

 
B4.4. 

MAB4.4.1. 
Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da 

recta correspondente. 
100% x x X X 

 
X 

 
X X 

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 50% x x X X  X    

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 50% x x X X  X  X X 

 
MAB4.4.4. 

Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional 

(lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 
 

50% x x 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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B5.1.B5.2.B5.3. 

 
 
 

 
B5.1. 

 
MAB5.1.1. 

 
 
 

 
CMCCT 

Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, entende que as 

mostras se empregan para obter información da poboación cando son representativas, e aplícaos a casos concretos. 
 

100% x x 
 

X 
 

X 

    
X 

 
X 

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 100% x x X X    X X 

MAB5.1.3. 
Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as 

súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. 
100% x x X X 

 
X 

 
X X 

MAB5.1.4. 
Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un 

conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. 
100% x x X X X X 

 
X X 

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 100% x x X X X X X X X 
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B5.4.B5.5.B5.6. 

 
 
 

 
B5.1. 

 
MAB5.1.1. 

 
 
 
 
 

 
CMCCT 

Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, entende que as 

mostras se empregan para obter información da poboación cando son representativas, e aplícaos a casos concretos. 
 

100% x x 
 

X 
 

X 

    
X 

 
X 

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 100% x x X X    X X 

MAB5.1.3. 
Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as 

súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. 
100% x x X X 

 
X 

 
X X 

MAB5.1.4. 
Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un 

conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. 
100% x x X X X X 

 
X X 

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 100% x x X X X X X X X 

 

4.B5.5.B5.6.B5.7. 

 

B5.2. 

MAB5.2.1 
Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as 

medidas de tendencia central. 
50% x x X X 

 
X 

 
X X 

MAB5.2.2 
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha 

variable estatística analizada. 
50% x x X X X X X X X 
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B5.8.B5.9.B5.10. 

 
 

B5.3. 

MAB5.3.1.  
 

CMCCT 

Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% x x X X  X    

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 100% x x X X  X    

MAB5.3.3. 
Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación 

desta mediante a experimentación. 
50% x x X X 

 
X X 

  

   
MAB5.4.1. 

 Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou 

diagramas en árbore sinxelos. 
50% x x X X 

 
X 
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16 5.11.B5.12.B5.13. B5.4. MAB5.4.2. CMCCT Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 50% x x X X  X    

MAB5.4.3. 
Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en 

forma de fracción e como porcentaxe. 
50% x x X X 

 
X 

   

                

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación           

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto cas tarefas on line plantexadas ao alumnado no período de docencia presencial supoñen un 10% da Avaliación total. 

 
 
 
 
 

 
LENDA COMPETENCIAS LENDA TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Comunicación lingüística 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 

Competencia dixital 

Competencia aprender a aprender 

Competencias sociais e cívicas 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Conciencia e expresións culturais 

Comprensión lectora 

Expresión oral escrita 

Comunicación audiovisual 

Tecnoloxías da información e comunicacións 

Emprendemento 

Educación Cívica 

Prevención da violencia 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

EC 

PV 

 



 

 
 

 

1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

Uso habitual das TIC,aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex…. 

Papel facilitador do profesor/a 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 

 
 

 

 

1.- Agrupamentos Reforzar a observación directa e a atención individualizada 

  

 

 

3.- Espazos Aula,biblioteca e aula de informática. 

  

 

4.- Materiais Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra. 

  

 

5.- Recursos didácticos Proxecto Edixgal 
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6.- Metodoloxía 

1.- Estratexias metodolóxicas 

2.- Outras decisións metodolóxicas 

2.- Tempos 



Folla 7 Páxinas 14-15-16  

 

 
 

 
1 

Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

Contidos 

Probas escritas,saídas ao encerado,observacións, confección de gráficas, resolución de 

problemas, exercicios ... relacionados cos estándares. 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Ttior-Pais 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares 

 
 

3 

Procedemento avaliación 

continua 

 

 Temporalización 

A temporalización está sinaladas no sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 
Como se cualifican as probas, observación? 

A cualificación estará sinalada en cada proba. En caso contrario tódolos exercicios puntuan 

por igual. 

 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 

obtida por observación. A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou 

iguaol a 5 e ningún dos exames é menor ca 3. 

 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, ... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado.  Ou tarefas online se a situación o requerise. 

 

 
Como se recupera unha proba non superada? 

Non se fará recuperación das probas. 

 
 Como se recupera unha avaliación non superada? 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a 

materia impartida na avaliación. A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 10% 

da observación. Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

 
4 

Procedemento avaliación final  

 
Quen debe ir á avaliación final? 

O que teña  algunha avaliación suspensa ou ben toda a materia. 

 

En que consistirá a proba ? 

Sobre as avaliacións non superadas 

 

Que estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

Todos 

 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 
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Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

O alumnado que xa tiña aprobadas todas as avaliacións,  ou ben as superou no exame final, 

farase a media aritmética das tres notas das avaliacións  Tendo en conta sempre o 10% da 

observación. Redondeo matemático a número enteiro 

No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será 4. 

 

5 
Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 

etc.? 

Realizarase unha única proba escrita, sobre os estándares mínimos (100% grao mínimo de 

consecución).O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

Extraordinária .Redondeo matemático a número enteiro. 

6 
Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

 

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Repartirase a materia en dúas avaliacións parciais sobre a materia impartida no curso 
anterior. O profesor do alumnado darálle boletíns de exercicios sobre os que versarán as 
probas e fará o seguimento. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

Realizarase unha proba por avaliación parcial,o 100% da nota do exame será a nota da 

avaliación parcial. Se a media aritmética das duas probas é maior ou igual que 5, quedará 

superada a materia. No caso contrario deberá presentarse á proba a realizar no mês de 

Maio. 

Todo alumno que supere a materia do curso actual, automáticamente quedará aprobada a 

pendente. 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

Se o alumno aprobou por parciais a súa cualificación final será a nota media destas 

avaliacións ,noutro caso a nota obtida en Maio. 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

cada unha delas, etc.? 

Coincide coa extraordinaria do curso. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

Extraordinária .Redondeo matemático a número enteiro. 

 

A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre 

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada cun cero no devadito exame. 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 
 
 
 
 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará? 

 
Sempre que se considere oportuno .Nas reunións de departamento sempre se falará da programación. 

 

 

2.- Avaliación da programación didáctica 



Folla 8 Páxinas 17-18 
 

 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase?  

Adaptar e modificar a temporalización.  

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Observacións:  
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9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta a necesidade. 

a) Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos.  

 

 a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

Non 

 

 b) Espazos diferenciados? 

Non 

 

 c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Recursos didácticos adaptados as necesidades dos alumnos 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas. 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Valolarase a necesidade de apoio da PT en alumnado de  2º,  3º Aplicadas e 4º Aplicadas. 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

 Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Temos unha ACI en 4º. 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

 Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

 

 

 e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Segundo as necesidades, características e demanda dos alumnos. Neste curso hai dous repetidores de curso pero cambiaron 
de Académicas para Aplicadas. 

 

 

 f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
 

 a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

  En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase despois de 
reunión co equipo orientación.  

 

b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non 

 

c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non 

 

d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

Non 
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2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) CURRICULARES 
  

 a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? 

 En 4º Aplicadas hai un alumno. 

  

 b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

 Non 

  

 c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

 Non 

  

 d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

 Neste curso non. 

  

  

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

 Reunión de profesores atendendo as particularidades e evolucións de cada alumno. 



 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

 
O departamento non ten previsto realizar ningunha actividade extraescolar con este curso. 
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DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

 

  

Aprobación desta programación e envío 

   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   
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Res.27/7/2015 (DOG 29) 
 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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Observacións: 
 
1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o 

requiran, do ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e 
empregando webex.  

2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 
2022 adicarase á preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de 
apoio, reforzo ou ampliación segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A programación que presento a continuación é un instrumento específico 

de planificación, desarrollo e avaliación da materia de Relixión Católica 

para ESO. A formación relixiosa e moral conta cunha longa tradicción no 

sistema educativo e resposta a razones profundas da institución escolar e a 

dereitos humans recoñecidos pola constitución española, está garantida 

polo acordo suscrito entre o estado e a Santa Sede sobre ensinanza e asuntos 

culturáis. 

O currículo da ensinanza relixiosa constitue unha sintese básica e global 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturáis do entorno e ás 

demandas didácticas do sistema educativo. A sintese do mensaxe cristián, 

que preséntase no currículo, fundamenta e motiva os valores e actitudes 

básicos e favorece os hábitos do comportamento. Con todo, preténdese co 

alumno/a adquira as competencias adecuadas a sua idade e no tempo de 

cada etapa. 

Non podría existir unha formación integral e, por tanto, unha educación 

de calidade, se non se desenrolasen todas as capacidades inherentes ó ser 

humán, entre as que se atopa a capacidade trascendente, esta capacidade 

básica do individuo adquire o seu auténtico cumplimento na búsqueda 

do sentido último da vida. O alumno/a vai descubríndola tendo en conta 

os nivéis de aprendizaxe propios de cada idade, nos símbolos e signos do 

seu entorno, no progreso e humanización propio do ser humán, no 

lenguaxe narrativo da biblia e particularmente na persoa de Xesucristo e 

a sua presenza na comunidade cristián. 
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2. OBXETIVOS DA ÁREA. CONTRIBUCIÓN ÓS OBXETIVOS 

XERÁIS DA ETAPA 

Os obxetivos son os referentes relativos ós logros co alumno/a debe acadar 

ó rematar a etapa, como resultado das experiencias de ensinanza- 

aprendizaxe planificadas para ello. A Educación Secundaria Obrigatoria 

contribue a desenrolar no alumno/a as capacidades, hábitos, actitudes e 

valores que lle permitan alcanzar os obxetivos. As competencias clave 

deberán estar vinculadas ós obxetivos definidos para a ESO, de acordo con 

establecido na lei, pola que se describen as relacions entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación. No seguinte cadro detallamos os 

obxetivos da etapa e a relación que existe cas competencias clave: 

 1. asumir responsablemente os seus deberes, coñecer os seus dereitos 

no respeto ós demáis, practicar a tolerancia, a solidariedade, o 

diálogo e a igualdade no trato e de oportunidades como valores 

dunha sociedade plural 

 

Competencia social e 

cidadan (CSC) 

 2. consolidar hábitos de disciplina, estudio, traballo individual 

e equipo como condición para a realización das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal 

Competencia para 

aprender a 

aprender(AA). 

Competencia espíritu 

emprendedor(SIEP) 

 3. valorar e respetar a diferencia entre sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades para todos. Rexeitar a discriminación e 

os estereotipos 

Competencia social e 

cidadán(CSC) 

4. fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas suas relacions cós demáis, así como rexeitar a 

pacifícamente os conflictos 

Competencia social e 

cidadan(CSC) 

5. procurar destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos. Ter preparación 

no campo das tecnoloxías da información e comunicación 

Competencia 

linguística(CCL), 

competencia 

dixital(CD) 
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6. concebir o coñecemento científico como un saber integrado, e 

aplicar os métodos para identificar os problemas nos diferentes 

medios 

Competencia 

matemática e 

tecnolóxica(CMCT) 

7. espíritu emprendedor e confianza en sí mesmo, participación, 

sentido crítico, iniciativa persoal, capacidade para aprender a 

aprender 

Competencia 

emprededora(SIEP), 

competencia 

aprender a aprender 

(CAA) 

8. comprender e expresar con corrección textos, mensaxes, 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura 

Competencia 

linguística(CCL) 

9. comprender e expresarse en unha o máis linguas extranxeiras CCL 

1o. valorar, respetar e coñecer os aspectos básicos da cultura e a 

historia propias e á dos demáis, así como o patrimonio artístico e 

cultural 

Conciencia e 

expresión 

cultural(CEC) 

11. coñecer e valorar a dimensión humán, valorar criticamente 

os hábitos sociáis contribuindo a sua conservación e mellora 

CMCT, CSC 

12. apreciar a creación artística e comprender o lenguaxe das 

distintas manifestacions artísticas 

CEC 

 

- Obxetivos xeráis da área de Relixión Católica da Educación Secundaria 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

human, e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade do 

alumno/a dende unha educación humanista, relixiosa e católica de 

calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas, relixiosas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e no diálogo coas principáis relixions, antropoloxías e 

cosmovisions de hoxe. 
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5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico no diálogo con 

testemuñas de persoaxes exemplais e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humans e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixiñon, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

exintenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios que 

melloren o medio ambente, as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e as TIC. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a da televisión e 

as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 
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14. Coñecer a relixión católica dende as TIC, a investigación, o 

aprendizaxe cooperativo e a participación en equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida. 

3. ORDENACIÓN, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 

CONTIDOS. 

Entendemos os contidos como o conxunto de coñecementos, habilidades, 

destrezas e actitudes que contribuen ó logro dos obxetivos de cada materia 

e etapa educativa e á adquisición das competencias. 

O tratamento dos contidos da materia organizouse en torno dos seguintes 

bloques: 

 Bloque 1. O sentido relixioso do home. 

 Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia. 

 Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación. 

 Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia. A igrexa. 

A estructura do curriculun de secundaria intenta poñer de manifesto a 

profunda unidade e armonía da iniciativa creadora e salvífica de Deus. 

O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da 

realidade das cousas e os seres vivos, de xeito especial o home e a muller. 

Impónsenos a sua existencia como dato evidente. Nun segundo paso, se a 

persoa non se queda no primeiro impacto o simple constatación da sua 

existencia, ten que recoñecer cás cousas, os animáis e o ser humán non se 

dan o ser a se mesmos; logo Outro failles ser, chamalles a vida e á manten. 

Por iso a realidade en canto tal, é signo de Deus. A iniciativa creadora de 
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Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade có ser 

humán. É decir, Deus creou ó ser humán para que sexa feliz na relación 

con Él. O relatos bíblicos da creación exemplifican a finalidade da 

creación da persoa e do mundo para seu servizo. 

No obstante, o ser humán pretende apropiarse do don de Deus prescindindo 

de Él. En isto consiste o pecado, iste rechazo a Deus ten como consecuencia 

na persoa a imposibilidade de ser feliz. Dado cá sua natureza esta feita 

para o ben, a sua experiencia do mal faille añorar a plenitude que él non 

pode darse por sí mesmo e busca dalgún xeito restablecer a relación con 

Deus. Esta necesidade do ben, o desexo do infinito que caracteriza ó ser 

humán expresase nas relixions como búsqueda do Misterio. 

A esta búsqueda humán Deus resposta manifestándose na historia. Para 

ello, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen 

establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus 

irá dándose a coñecer áos homes e mulleres dise pobo. Todo iste acontecer 

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros da biblia. 

Nestes libros non só se recollen as diferentes intervencións de Deus na 

historia, senon tamén a ensinanza que comunica ó seu pobo para que viva 

unha vida santa, unha sabiduría que influirá na vida do pobo de Israel, 

e co tempo, no mundo enteiro. A historia de Israel exemplifica a tradición 

e rebelión dos seres humáns ante a iniciativa amorosa de Deus e o mesmo 

tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A promesa dun 

salvador cumpliráse en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada por o Pai. En Xesucristo cumplese o desexo de felicidade cá 



8 

Curso 2021-22 
 

 

persoa descubre no seu corazón. Xesús non só desvela o misterio humano e 

ó leva a sua plenitude, senon que manifesta o misterio de Deus, fainos 

coñecer có verdadero Deus é comunión: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran 

familia de Deus, continuamente xenerada pola acción de Xesucristo a 

través dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, 

dunha cultura nova. A igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e no 

espacio. Só nela a persoa encontrase có Xesucristo vivo. 

Istes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión incluen 

conceptos, procedimentos e actitudes, que permiten o coñecemento de sí 

mesmo, da realidade e dos problemas que ista presenta. Por ello, os contidos 

xeráis da asignatura contribuen á consecución dos obxetivos propostos para 

as diferentes etapas. Ó estar organizados os contidos en 9 unidades 

didácticas por curso distribuiremos tres en cada trimestre, tendo en conta 

o grado de dificultde que presentan os contidos, así como os problemas que 

xurdan na sua asimilación. Partiremos sempre da flexibilidade necesaria 

para adaptalos ás circuntancias e tamén dependendo das actividades que 

se leven a cabo durante as horas de relixión nas que se podan incluir: o 

samain, nadal, día da paz, día da violencia de xénero, día da muller, día 

do libro, día das letras galegas ou calquera outro acontecemento que se 

organize no centro escolar. 

PRIMEIRO Temporalización SEGUNDO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 
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Unidade 1. 

Relixions, realidade 

e Deus 

 

3 sesions 

Unidade 1. Deus, 

persoa e relixión 

 

3 sesions 

Unidade 2. Deus, 

creación e moral 

3 sesions Unidade 2. 

Dignidade e vida 

cristian 

 

3 sesions 

Unidade 3. Deus na 

hª da salvación 

3 sesions Unidade 3. Acción 

humán e moral 

católica 

 

3 sesions 

Unidade 4. Xesús de 

Nazaret 

3 sesions Unidade 4. 

Revelación e 

relación con Deus 

 

3 sesions 

Unidade 5. Evanxeos 

e moral de Xesús 

3 sesions Unidade 5. 

Revelación e fé 

cristiá 

 

3 sesions 

Unidade 6. Evanxeos 

e resurrección de 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 6. Cómo 

interpretar a biblia 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

Xesucristo e 

Bautismo 

 

3 sesions 

Unidade 7. O Deus 

cristián 

 

3 sesions 

Unidade 8. Igrexa, 

Eucaristía e 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 8. Fé, Credo 

e vida eterna 

 

3 sesions 

Unidade 9. Igrexa, 

Confirmación, 

Espíritu Santo 

 

3 sesions 

Unidade 9. A igrexa 

católica 

 

3 sesions 
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BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

 

TERCERO Temporalización CUARTO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 

Unidade 1. A persoa 

busca a Deus 

3 sesions Unidade 1. 

Relixions universais 

3 sesions 

Unidade 2. O sentido 

cristian da vida 

3 sesions Unidade 2. 

Experiencia 

relixiosa 

3 sesions 

Unidade 3. O 

pecado, o perdón e a 

Unción 

3 sesions Unidade 3. Deus, 

historia e igrexa 

3 sesions 

Unidade 4. 

Xesucristo, vocación 

e Orden 

 

3 sesions 

Unidade 4. A moral 

da vida pública 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, moral e 

vida 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, igrexa e 

misión 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Xesucristo, moral e 

consumo 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Sacramentos e 

matrimonio 

 

3 sesions 

Unidade 7. Misión e 

organización da 

igrexa 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

moral e sexualidade 

 

3 sesions 

Unidade 8. Historia 

da igrexa 

3 sesions Unidade 8. Igrexa, 

autoridade e verdad 

3 sesions 

Unidade 9. Fé, arte e 

cultura 

3 sesions Unidade 9. Os 

cristians e a 

civilización do amor 

 

3 sesions 

 

4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE 

1º ESO 
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

evaluables 

Instr. 

Eval. 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

 

 

 
 

1.1. A 

realidade 

creada e os 

acontecement 

os son signos 

de Deus 

1.1. recoñecer e 

valorar cá 

realidade é don 

de Deus 

1.2. recoñecer a 

orixen divina 

da realidade 

1.3. ver a 

orixen da 

creación nos 

diferentes textos 

1.4. diferenciar 

a explicación 

teolóxica e 

científica 

1.1.1 expresa por escrito sucesos 

nos que recoñece cá realidade é 

dada 

1.1.2 evalúa situacións nas que 

queda de manifesto isa realidade 

1.2.1. argumenta a orixen do 

mundo como froito do amor de 

Deus 

1.3.1. explica cas suas palabras a 

orixen da creación nos relatos da 

biblia 

1.4.1. diferencia a explicación 

teolóxica e científica 

1.4.2. respeta a autonomía entre 

ambas explicacións 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

1,2 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

7 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE HA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Inst 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponder 

ación 

2.1. A 

historia de 

Israel, 

alianza, 

monarquía e 

profetismo 

2.2.1. coñecer e 

contrastar os 

acontecimentos 

da hª de Israel 

2.2.2. 

identificar os 

diferentes modos 

de 

comunicación 

con Deus 

3.2.3. distinguir 

o procedemento 

có que Deus 

manifestase na 

hª 

2.1.1. coñece e interpreta unha 

línea do tempo cos 

acontecimentos máis relevantes 

de Israel 

2.1.2. amosa interese pola hª de 

Israel e diáloga con respeto sobre 

isa historia 

2.2.1. busca relatos bíblicos e 

selecciona os xestos de Deus nos 

que se amosa unha 

manifestación divina 

2.3.1. explica de xeito oral ou 

por escrito accions que reflexan a 

revelación de Deus para o pobo 

de Israel 

CMCT,CD,CAA,CEC,CSC, 

CCL,CAA 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

9 

 

 

 

 

10 

 

 
6,7 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 
6,25% 
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BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

 

 

 
 

3.1. A 

divinidade e 

humanidade 

de Xesús 

3.2. Os 

evanxeos 

3.3. 

Composición 

dos evanxeso 

3.1. distinguir 

en Xesús os 

rasgos das suas 

dous naturezas 

3.2. identificar 

a finalidade dos 

evanxeos 

3.3. coñecer o 

proceso de 

formación dos 

evanxeos 

3.1.1. identificar as diferencias 

entre a natureza divina e 

humán de Xesús 

3.1.2. comprender as 

manifestacions de ambas 

naturezas 

3.2.1. recoñecer os rasgos da 

persoa de Xesús 

3.3.1. ordena e explica os pasos 

formativos dos evanxeos 

 

CCL,CAA,SIEP, CEC 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
3,5 

 

 

6 

 

8,15 

6,25% 

 
6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa, 

presencia de 

Xesucrito na 

igrexa 

4.2. O 

Espíritu 

Santo edifica 

a igrexa 

4.1. comprender 

a presenza de 

Xesucrito hoxe 

na igrexa 

4.2. recoñecer cá 

acción do 

Espíritu Santo 

da vida a igrexa 

4.1.1. explica as distintas formas 

da presenza de Xesucristo na 

igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, caridade 

4.2.1. coñece e respeta os 

sacramentos 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu 

nos sacramentos cas etapas e 

momentos da vida 

4.2.3. aprecia a acción do 

Espíritu para o crecemento 

persoal 

 

CCL, CSC, CEC, SIEP 

1-7 

 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3, 5 

 

 

6 

 

 

8,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home(4 criterios) 

1.1. Recoñece e valora ca realidade é un don de Deus. 
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1.2. Identifica a orixen divina da realidade 

1.3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

acerca da creación. 

1.4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia (3 criterios) 

2.1. Coñecer, contrastar e apreciar os principáis acontecementos da 

historia de Israel. 

2.2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus 

utilizou nas etapas da historia de Israel. 

2.3. Distinguir e comparar o procedemento có que Deus maniféstase nas 

distintas etapas da historia de Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

3.1. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina e humán. 

3.2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

3.3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (2 criterios) 

4.1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na igrexa. 

4.2. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa. 

 

A ensinaza da relixión nesta etapa contribuirá o desenrolo no alumnado 

das capacidades que lle permitan conseguir os seguintes obxetivos: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

human e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e 

medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal da vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas, 

relixiosas e cristians. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo cas principais relixions, antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do 

mundo actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas 

que permitar resolver problemas humáns e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

existenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios 

que melloren as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalezer o mundo interior 

do alumno/a e a sua capacidade de autocoñocemento, aceptación, 

meditación, relaxación, paz interior… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes 

relixiosos e cristiáns e a actuala cultura audiovisual, especialmente a TV 

e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humánista e cívica do alumno/a dende a 

ética universal dos dereitos humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cós demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

- Instrumetos de avaliación: 

1. Caderno da clase: neste ciclo considérase fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexanse a maioría das actividades co alumno/a 

realizan. No caderno valorarei aspectos como: orden, limpeza, 

realización de todas as tarefas, comprensión das actividades, corrección 

das mesmas. 

2. Intervención na clase: permítenos valorar non só os coñecementos senon 

tamén a comprensión, a expresión e a interpretación dunha situación ou 

problema. 

3. Realización de tarefas na clase: o aproveitamento do tempo na clase e a 

realización das actividades é un valor que debemos ter en conta e fomentar 

no noso alumnado. Para ello, debe ser conscente de dito valor e que nós 

como mestres anotamos positiva ou negativamente que realizen dichas 

actividades. 
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4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgún alumno/a poden 

ser actividades de reforzo e tamén actividades de ampliación. 

5. Pequenos traballos de investigación: en determinados temas permitindo 

unha formación complementaria sobre o traballado na aula. Podrán 

levarse a cabo ben na clase ou na casa. 

6. Participación, actitude e interese na clase: serán elementos co profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a participe, teña unha 

actitude adecuada ás normas da clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non é a calificación final 

do alumno/a, senon comprobar que todos han adquirido os aprendizaxes 

que eran básicos. Se algún aprendizaxe non fose adquirido voltaríamos 

traballalo. 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

1.1. A persoa 

humán, 

criatura de 

Deus libre 

1.2. O 

fundamento 

da dignidade 

da persoa 

1.3. O ser 

humán 

colaborador 

da creación 

de Deus 

1.1. establecer 

diferencias entre 

o ser humán e os 

animáis 

1.2. explicar a 

orixen da 

dignidade do ser 

humán como 

criatusa de Deus 

1.3. entender o 

sentido e 

finalidade da 

acción humán 

1.1.1. argumenta a dignidade do 

ser human na relación ós outros 

seres vivos. 

1.2.1. distingue de forma 

xustificada e respetuosa a orixen 

do ser humán 

1.3.1. valora a dignidade de todo 

ser humán con independencia das 

suas capacidades 

1.4.1. accións do ser humán que 

respetan ou destruen a creación 

1.4.2. diseña 5 necesidades e as 

posibles solucions 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

8,4 

 
3 

 
7,13 

 

 

8,9 

6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA.25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Inst 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

2.1. A 

aceptación 

da 

revelación. A 

fé 

2.2. Orixen, 

composición 

dos libros 

sagrados 

2.1. aceptar que 

Deus revelase na 

historia 

2.2. valorar ca fé 

é a resposta a 

salvación de 

Deus 

2.3. coñecer e 

definir a 

estructura da 

biblia 

2.4. coñecer os 

cristerios do 

maxisterio da 

igrexa 

2.5. recoñecer na 

inspiración a 

orixen da 

sacralidade 

2.1.1. busca e elixe persoaxes do 

pobo de Israel e analiza a sua fé 

2.2.1. interesase por coñecer e 

valorar a resposta da fé ó Deus que 

se revela 

2.3.1. clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

amosando interese por su orixen 

divino 

2.4.1. localiza e esquematiza os 

criterios en torno a interpretación 

dos libros sagrados 

2.5.1. señala a presencia dun Deus 

que comunicase có home 

2.5.2. xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e 

humán 

CAA, SIEP, CEC, CCL,CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

11 

 

1,12 

 
14 

 

 

12 

 

 

6 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

3.1 Deus 

revélase en 

Xesucristo 

3.2. O credo 

sintese da 

acción 

3.1. amosa 

interese por 

recoñecer o 

carácter 

relacional da 

divinidade 

3.1.1. coñece e describe as 

características do Deus cristián 

3.1.2. localiza rasgos das 

divinidades das relixions 

politeístas e as contrasta con Deus 

3.2.1. recoñece, describe e acepta 

ca persoa necesita doutro para 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

2,5 

 
10 

6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 
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salvífica de 

Deus 

3.2. vincula o 

sentido 

comunitario da 

trinidade coa 

dimensión 

humán 

alcanzar a sua identidade a 

semellanza de Deus 

3.2.2. elabora materiais donde 

expresa os momentos relevantes da 

hª salvífica 

CCL,CD, CAA, CEC, CSC, SIEP 

 
1-7 

1,4  
6,5% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

4.1. 

Expansión 

da igrexa. As 

primeiras 

comunidades 

4.2. As notas 

da igrexa 

4.1. comprender 

a expansión do 

cristianismo a 

través das 

comunidades 

4.2. xustificar ca 

igrexa é unha, 

santa, católica e 

apostólica 

4.1.1. localiza nun mapa os 

lugares de orixen das primeiras 

comunidades 

4.1.2. reconstrue o itinerario dos 

viaxes de Pablo 

4.2.1. valora a raíz da unidade e 

santidade da igrexa 

4.2.2. elabora materiais onde se 

reflexa a universalidade e 

apostolicidade da igrexa 

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

1-7 

8,9 

 

 
11,9 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (4 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser humán creado a imaxe de Deus e os 

animais. 

1.2. Relacioar a condición de criatura co orixen divino. 

1.3. Explicar a orixen da dignidade do ser humán como criatura de Deus. 

1.4. Entender o sentido e finalidade da acción humán. 

Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia (5 criterios) 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia da igrexa (2 criterios) 

TOTAL: 14 criterios 
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A ensinanza da Relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

humán e dende e para a vida persoal, social, relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas e relixiosas. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo coas principáis relixions, antropoloxías.. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humáns e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido plena á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis existenciáis 

e cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 
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10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e paz interior. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a TV e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida 

pesoal e social. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 

2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 
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que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 
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3º ESO 
 

  BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxet 

ivos 

Ponder 

acion 

1.1. A 

natureza 

human 

desexa o 

infinito 

1.2. A 

búsqueda do 

sentido da 

morte, o 

dolor 

1.1. recoñece o 

desexo de 

plenitude que 

ten a persoa 

1.2. compara 

distintas 

respostas frente 

a finitude do 

ser humán 

1.1.1. comparte situacions nas que 

recoñece a exisencia humán de 

felicidade e plenitude 

1.2.1. valora a experiencia pesoal 

frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2.2. selecciona esceas de películas 

que amosen a búsqueda do sentido 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3,8 

 

 

1,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

ruptura do 

home con 

Deus: o 

pecado 

2.2. O relato 

do pecado 

orixinal 

2.1. descubrir 

co pecado 

radica no 

rechazo a 

Deus 

2.2. distinguir 

a verdade 

revelada no 

relato do 

xénese 

2.1.1. analiza e comenta situacións 

actuáis onde se expresa o pecado 

como rechazo de Deus 

2.2.1. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada e 

recrea un relato da verdade 

revelada sobre o pecado orixinal 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, SIEP 

1,7 

 

 

1,7 

5 

 

 

2,14 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A persoa 

transformada 

por o 

encontro con 

Xesús 

3.1. recoñece 

co encontro 

con Cristo 

cambia a 

forma de 

comprender as 

cousas 

3.1.1. busca biografías de conversos 

3.1.2. expresa xuizo respetuosos 

sobre a novedade có encontro con 

Cristo introduce nas persoas 

3.2.1. comparte textos, vídeos para 

describir as consecuencias na vida 

dos cristians do encontro con Cristo 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

6 

 

 

7,12 

 

6,25% 

 

 

6,25% 
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 3.2. a 

pertenencia a 

Cristo supón 

unha nova 

forma de 

comportarse 

3.2.2. comparte textos e mensaxes do 

noso encontro con Cristo 

 

CAA, CD, CCL,SIEP 

   

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa 

lugar de 

encontro con 

Cristo 

4.2. 

Experiencia 

de plenitude 

con Cristo 

4.3. A 

experiencia 

da fé 

4.1. tomar 

conciencia do 

vínculo do 

encontro con 

Cristo 

4.2. valorar a 

experiencia de 

plenitude con 

Cristo 

4.3. ver na 

cultura a 

riqueza da fé 

4.1.1. busca, selecciona a experiencia 

dunha persoa que encontrou a Cristo 

na igrexa 

4.2.1. escoita testemuñas e debate con 

respeto a cerca da plenitude de vida 

que expresase neles 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristian foi xeneradora de 

cultura ó longo da historia 

4.3.2. defende a influencia da fé no 

arte, no pensamento, nas costumes.. 

 

CCL,CAA, SIEP, CSC, CEC 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

4,11 

 
9 

 

 

10,13 

6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Recoñecer o desexo de plenitude que teñen as persoas. 

1.2. Comparar razoadamente as distintas respostas frente á finitude do ser 

humán. 

Bloque 2. A revelación: Deus intereven na historia (2 criterios) 

2.1. Descubrir có pecado radica no rechazo á intervención de Deus na 

propia vida. 

2.2. Distinguir a verdade revelada do ropaxe literario no relato do Xénesis 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (2 criterios) 
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3.1. Recoñece e aprecia có encontro con Cristo cambia a forma de 

comprender o mundo e as persoas. 

3.2. Comprender ca pertenencia a Cristo conleva un novo xeito de 

comportarse ante a vida. 

Bloque 4. Pertenencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa. 

4.2. Valorar críticamente a experencia de plenitude que promete Cristo. 

4.3. Identificar na cultura a riqueza e beleza que xenera a fé. 

A ensinanza da relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

humán e dende e para a vida pesoal, social, relixiosa.. 

2. Favorecer a maduración integral da personalidade dende unha 

educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto pesoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes morales, cívicas e democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende o respeto e no 

diálogo cas principáis relixions. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián no diálogo cas 

testemuñas de persoaxes relevantes e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños 

para resolver problemas humans e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación de traballos en equipo. Promovemos a cultura 

bíblica para ser máis feliz na vida. 

- Instrumentos de avaliación: 

1. Caderno de clase: o caderno de clase permítenos ter reflexadas a maioría 

das actividades que se fan na aula. No caderno valoraremos aspectos como: 

orde, limpeza, corrección das actividades, comprensión das mesmas. 
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2. Intervención na clase: permítenos valorar no só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, expresión, interpretación sobre 

unha situación. 

3.  Realización de actividades na clase: o aproveitamento do tempo na clase 

e a realización das tarefas é un valor que debemos ter en conta, por iso, 

debe ser consciente de dito valor e de que o mestre anotará positiva ou 

negativamente a realización de ditas tarefas. 

4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, as veces poden ser actividades de reforzo ou de 

ampliación dependendo do ritmo de traballo e capacidade do alumno/a. 

5. Traballos de investigación: ca finalidade de que axude ó alumno/a a 

comprender e ampliar conceptos, faránse na clase ou na casa. 

6.  Participación, actitude e interese na clase: son elementos que temos quee 

valorar, por iso, trataremos que o alumnado participe, teña unha actitude 

adecuada as normas da clase e amose interese. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non será a calificación 

final do alumno/a, senon a de comprobar que han adquirido os 

aprendizaxes que considerábamos fundamentáis. 

4º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

1.1. As 

relixions: 

búsqueda do 

sentido da 

vida 

1.1. o ser 

human creado 

a imaxen de 

Deus 

1.2. distinguir 

a intervención 

1.1.1. identifica os rasgos principáis 

nas relixions monoteístas 

1.1.2. busca información sobre as 

respostas das relixions ás preguntas 

do sentido 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

2,12 

 

6,25% 
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1.2. 

Plenitude na 

experiencia 

relixiosa 

de Deus na 

historia en 

resposta a 

búsqueda do 

sentido 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experienza relixiosa 

1.2.2. debate as diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 

CD, CCL,CCA,CEC, CSC, SIEP 

 

1-7 

1,8 6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE NA HISTORIA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

fidelidade 

de Deus á 

alianza do 

amor 

2.2. A 

figura 

mesiánica 

do Servo de 

Yahveh 

2.1. valora as 

accions de Deus 

fiel ó longo da 

historia 

2.2. aprecia a 

novedade entre 

o Mesías 

sufrinte e o 

Mesías político 

2.1.1. aprecia a fidelidade de Deus 

que atopa na historia de Israel 

2.1.2. toma conciencia dos momentos 

da sua historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus 

2.2.1. clasifica e compara os rasgos 

do Mesías sufrinte e político 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 

CEC,CAA, SIEP, CCL, CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

8,13 

 

 
3,15 

 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A 

chamada de 

Xesús a 

colaborar con 

Él xenera 

unha 

comunidade 

3.1. descubrir a 

iniciativa de 

Cristo para 

formar unha 

comunidade 

que orixina a 

igrexa 

3.2. coñecer e 

apreciar a 

invitación de 

Xesús a 

colaborar na 

sua misión 

3.1.1. localiza, selecciona e 

argumenta nos textos evanxélicos a 

chamada de Xesús 

3.2.1. lee de xeito comprensivo un 

evanxeo, identifica e describe a 

misión salvífica de Deus 

3.2.2. busca e identifica persoas que 

actualizan hoxe a misión de Xesús e 

expon en grupo por qué continuan a 

misión de Xesús 

 

CCL,CAA,CSC,SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

9 

 

 
6,14 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A 

pertenencia a 

Cristo 

ilumina 

todas as 

dimensions 

do ser 

humán 

4.2. A 

autoridade 

eclesial ó 

servizo da 

verdade 

4.3. A misión 

do cristian 

no mundo: 

facer unha 

civilización 

do amor 

4.1. valorar que 

Cristo xenera 

unha forma 

nova de usar a 

razón e a 

liberdade 

4.2. distinguir 

ca autoridade 

está ó servizo 

da verdade 

4.3. relacioar a 

misión do 

cristián cá 

construcción do 

mundo 

4.1.1. elaborar xuizos a partir de 

testemuñas que usen a razón, a 

liberdade… 

4.1.2. ter o hábito de reflexioar 

buscando o ben ante as eleccions que 

se lles ofrece 

4.1.3. ser consciente das diferentes 

formas de vivir a afectividade 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica 

cómo reconoce nelas a verdade 

4.2.2. reconoce e valora as 

autoridades na igrexa 

4.2.3. xustifica acontecimentos na 

igrexa que haxan defendido a 

verdade 

4.3.1. debate sobre as iniciativas que 

colaboran na construcción dun 

mundo de amor 

 

CCL, CAA, CEC, CSC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

 
 

4,10 

 

 

 

 

7,11 

 

 

 
5,12 

 

 
 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 

 
6,25% 

 

 

 

 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser human creado a imaxen de Deus e 

os animáis. 

1.2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 

humans de resposta a búsqueda do sentido. 

Bloque 2. A revelación. Deus interveñe na historia (2 criterios) 

2.1. Recoñecer e valorar as accions de Deus fiel ó longo da historia. 
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2.2. Comparar e apreciar a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación ( 2 criterios) 

3.1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

3.2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na sua misión. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Descubrir e valorar que Cristo xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de expresar a afectividade da persoa. 

4.2. Distinguir ca autoridade está ó servicio da verdade. 

4.3. Relacioar a misión do cristian ca construcción do mundo. 

A ensinanza da relixión nesta etapa busca desenrolar no alumno/a as 

capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experienza human 

e dende e para a vida persoal, social e relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo intengral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa de a historia, dende a realidade 

do respeto e no diálogo con as principais relixions e antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe no diálogo con testemuñas e 

problemas e interrogantes do mundo actual. 
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6. Educar a dimensión cívica e moral dende á aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para dar solucion a problemas humans e 

sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 
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2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 

que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 



31 

Curso 2021-22 
 

 

7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 

5. INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES E DOS 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Os elementos transversales son importantes, xa que permiten unha 

formación continua, formativa e integradora na que se recalca o desenrolo 

das competencias personáis e a habilidade social dentro do ámbito da 

liberdade, a xutiza, a igualdade, o pluralismo cultural, a conviencia, o 

respeto e o fomento da tolerancia. 

A educación en valores e os contidos transversales sempre estiveron 

presentes no currículum escolar, pero non figuraban de xeito explícito nos 

contidos, e entendíanse como aspectos que podían traballarse. Nestes intres, 

xa no se limitan só á formación cultural do alumno/a, senon a formación 

cívico-ética dos alumnos/as en todos os valores ós que aspira a sociedade. 

A educación en valores a perfilamos como a resposta máis adecuada e 

inmediata a unha educación democrática e plural. O proxecto curricular 

contempla os contidos transversais como exes vertebradores dunha 

educación en valores que debe estar presente de xeito sistemático e 

integrador en todo o contido desta área. Istes valores concibense como o 

conxunto de contidos pertenecentes a campos de coñecemento moi diverso, 
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que deben ser abordados cun enfoque multidisciplinar e que se aprecian 

de maneira integrada tanto nos obxetivos como nos contidos de todas as 

áreas e materias, e polo tanto moi especialmente na relixión. 

Asume e trat os contidos transversais e a educación en valores no como un 

anexo ou complemento, senón como algo inherente e intrínseco ó propio 

proxecto. Esta disciplina asume valores e os fundamenta dende unha 

perspectiva cristian. Se pretende axudar ós alumnos/as: 

- a tomar conciencia da sua propia dignidade. 

- aprender a relacioarse e respetar ós demáis. 

- adiestrarse na convivencia pacífica e solidaria. 

- adquirir compromisos de colaboración na construcción dunha sociedade 

cada vez mellor. 

1. Relación de contidos transversáis 

- Educación moral e cívica: para a convivencia respetando o estado de 

dereito, os dereitos e liberdades fundamentáis recollidas na constitución. 

As finalidades e plantexamentos deste tema son: detectar e criticar os 

aspectos inxustos da realidade, construir formas de vida máis xustas, 

adquirindo comportamentos e principios dacordo coa xustiza e o bienestar 

colectivo, respetar a autonomía dos demáis e fomentar o diálogo como forma 

de solucionar diferenzas. 

-  Educación para a paz, a solidariedade e os dereitos humans: a través 

diste tema plantexase e pretendese cos alumnos/as comprendan co concepto 

de paz non é meramente a ausencia de guerra, senon que é contrario a 

todo tipo de violencia, xa sexa persoal, social ou estructural. A paz é 

defensa dos dereitos humans, desarme, comprensión, tolerancia, desenrolo 
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para todos. Por iso perseguimos que : xenere posicions de defensa mediante 

o coñecemento de persoas e situacions significativas, promovendo o valor 

da dignidade e dos dereitos fundamentais referentes ás persoas e os pobos; 

buscar solucions dialogadas; crear hábitos e habilidades para o respeto, a 

convivencia, a solidariedade entre pobos e culturas que vivan dentro e fora 

da nosa comunidade e país. 

-  Educación para a igualdade: sen dubida a educación escolar debe 

plantexar e contribuir a facer realidade a igualdade de oportunidades 

para todas as pesoas e pobos, especialmente nas relacions homes-mulleres, 

eliminando toda discriminación derivada da pertenencia a un 

determinado sexo, raza, cultura, pobo o relixión. Tres serían os obxetivos 

que queremos acadar: analizar criticamente a realidade e desenrolar 

actitudes de tolerancia, respeto e igualdade, especialmente hacia as persoas 

e pobos máis marxinados; correxir xuizos discriminatorios e consolidar 

hábitos na tolerancia; crear hábitos sociáis para o respeto, a convivencia 

a solidariedade entre os pobos e culturas que viven dentro e fora do noso 

país. 

- Educación para a saúde- educación sexual: iste tema plantexa e propon 

cos alumnos/as desenrolen ó máximo a sua capacidade de vivir en 

armonía con eles mesmos, cos demáis e con seu entorno. A educación sexual 

é parte integrante deste tema, concibese nun sentido amplo, non só nos seus 

aspectos biolóxicos, senon tamén nos seus aspectos afectivos, emocionáis e 

de relación social. Os obxetivos serían: adquirir información suficiente e 

científica de todos os aspectos relacionados cunha saúde adecuada para a 

sua idade e crecemento, así como da sua sexualidade; consolidar actitudes 



34 

Curso 2021-22 
 

 

de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa sexualidade; 

integrar a sexualidade e su educación na formación da pesoa dende unha 

perspectiva global e completa; crear un hábito de vida saudable, un 

consumo racional dos alimentos; valorar o tempo libre, o ocio como 

desenrolo da pesoa nunha educación integral. 

- Educación ambiental: pretende cos alumnos/as entendan a necesidade, 

non só dende un punto de vista intelectual, senon tamén actitudinal, de 

participar activamente na conservación e mellora do medio ambiente. Por 

tanto, dos serían os obxetivos: comprender os principáis problemas 

ambientáis e adquirir a responsabilidade ante o medio ambiente no cole, 

na casa, na cidade e no campo. 

-  Educación do consumidor e usuario: iste tema debe contribuir o 

desenrolo integral dos alumnos/as dotándoos de valores que posibiliten a 

construcción dunha sociedade máis xusta, solidaria, responsable, capaz de 

mellorar a calidade de vida de todos. Un apartado importante que debe 

abordarse neste tema é: desenrolar un coñecemento dos mecanismos do 

mercado así como dos dereitos do consumidor; crear unha conciencia 

crítica ante o consumo e ensinar a valorar criticamente os medios de 

comunicación. 

- Educación vial: deben sensibilizarse ante os accidentes de tráfico e outros 

problemas de circulación e adquirir conductas de seguridade vial como 

peatons e como futuros usuarios dos vehículos. Deben amosar interese por 

descubrir e diferenciar os comportamentos viales incívicos e inmorais dos 

correctos; tomar conciencia de respetar tanto ó peatón como ó conductor. 
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- Educación en novas tecnoloxías e para os medios de comunicación: a 

importancia dunha sociedade do coñecemento baseada en gran medida no 

avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios de 

comunicación fan que a educación nestes temas sexa un dos valores máis 

importantes. Deberíamos: potenciar o uso e coñecemento dos novos medios 

tecnolóxicos, desenrolar normas de conducta e actitudes correctas no uso 

indicando a su vez os perigros e erros que debense evitar. Este valor estará 

presente en moitas actividades esixidas en cada curso, sen que signifique 

que non se teña enconta como contido conceptual o actitudinal. 

6. A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A relixión aporta a competencia cultural e artística, unha valoración 

crítica da cultura a luz do evanxeo, motivando ó mesmo tempo o aprecio 

da propia cultura e a estima de otras tradicions culturáis e relixiosas. A 

cultura e a historia europea e a propia española non poden ser 

comprendidas e asumidas se precindimos do feito relixioso presente sempre 

na historia dos pobos. 

Con relación a competencia social e cívica, a relixión aporta a 

fundamentación e xerarquización dos valores e virtudes que contribuen a 

educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno/as, na 

orde a facer posible a maduración na corresponsabilidade, na 

solidariedade, na libertade, na xustiza e caridade. Todo como expresión 

coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
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Procuramos mellorar as relacions interpersoáis baseadas en principios e 

valores que emanan da persoa de Cristo e axudan a afrontar as situacions 

de conflicto mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores 

xenuinamente cristians. No máis profundo do cristian xurde o valor da 

fraternidade universal, de ahí, que as esixencias éticas da convivencia, 

participación respeto a diversidade sexan consecuencias da fé cristian. 

A ensinanza relixiosa aporta elementos básicos en canto o logro da 

competencia na comunicación liguística pois sirvese do lenguaxe 

académico, dos lenguaxes que conforman a cultura que transmitese na área 

de relixión, así como dos lenguaxes da propia ensinanza relixiosa. 

O diálogo da fé coa cultura contribue á competencia lingüística na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, nos diversos medios 

de comunicación cá acción de Deus ha usado sobre o home. Su revelación 

é rica en diversos lenguaxes. Así, o lenguaxe bíblico e a sua riqueza de 

expresión e simboloxía, o lenguaxe doctrinal e su precisión conceptual, 

analítica e argumental, o lenguaxe litúrxico e a sua cercania o lenguaxe 

dos símbolos do pobo cristián, o lenguaxe, en fin, testimonial que fai 

posible a transmisión vital do coñecido. 

A competencia para a autonomía e iniciativa pesoal non podera levarse a 

cabo no alumno/a se non comenza a exercitarse no coñecemento de sí 

mesmo, no seu ser máis profundo, nas suas potencialidades, na sua 

dignidade e no seu sentido. A formación relxiosa católica aporta a dita 

competencia unha cosmovisión que da sentido a vida e, por tanto ó sentido 

da cultura e da identidade mesma da pesoa. Unha cosmovisión que fai 
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posible a formación integral do alumno/a frente a visions parciáis e 

determinantes da propia liberdade. 

En sintese, a ensinanza relixiosa non se reduce a unha ensinanza de 

valores, dirixese á persoa concreta nas suas raíces, nas suas posibilidades 

humáns e sobre todo, dirixese ó ser humán na sua finalidade trascendente. 

Todo iso conleva o ofrecimento do evanxeo da salvación de Xesucristo, para 

que unha vez coñecido, surja a humanidade nova chea de homes e 

mulleres novos conforme ó designio de Deus. A ensinanza relixiosa 

contribue positivamente ó desenrolo da competencia de aprender a 

aprender no estudio e reflexión do Mensaxe cristián facilitando o impulso 

do traballo en equipo por seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo 

non só unha proposta consensuada de valores e actitudes, senon un marco 

de referencia aceptado voluntariamente segús as suas conviccións, que ten 

que ser a base na búsqueda da verdade e do ben. 

A ensinanza relixiosa estructurase a partir de catro dimensions que 

fundamentan as competencias específicas da ensinanza relixiosa católica: 

a dimensión cultural e histórica, a dimensión humanizadora, a 

dimensión ético-moral e a dimensión epistemolóxica. Estas dimensions 

aportan tamén elementos con referencia as competencias básicas, xa 

analizadas, e orientan e clarifican as competencias e capacidades 

específicas da área de relixión católica. 

- A dimensión cultural e histórica: está presente na ensinanza relixiosa, 

dado co patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiológico que gran 

parte das sociedades reciben do pasado está vertebrado por contidos 

relixiosos. Neste sentido, a relixión ha dado os seus frutos na arte, nos 
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sistemas de significación moral, na creación popular e na acción social. O 

alumno/a non só debe coñecer, senon que poderá comprender e asumir os 

valores que conlevan o coñecemento do feito relixioso na sua expresión 

artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

-  A dimensión ético-moral: explicita as esixencias morais que conleva o 

mensaxe cristián. Na relixión católica ofrécese unha determinada maneira 

de ver a vida, e na sua base atópase un concepto do home, un núcleo 

referencial de ideas e creencias e a proposta dunha escala de valores e 

principios. A ensinanza relixiosa expon, fundamenta e xerarquiza os 

valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 

personalidade do alumno, en orden a posibilitar a sua maduración na 

responsabilidade, no exercicio da solidariedade e daa caridade. Todo isto, 

como expresión coherente dun coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

Con todo, estamos fundamentando un dos valores básicos, a sua dignidade 

como ser humán, como fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter 

como obxetivo reproducir sen máis o modelo de sociedade existente, terá 

que dispoñer ós alumnos/as para que poidan abordar criticamente esa 

sociedade e intervir nela para cambiala ou modificala. 

-  A dimensión humanizadora: faculta ó alumno/a para dar resposta ós 

seus interrogantes máis radicales, facendo posible, a sua vez, a formación 

de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. O alumno/a 

necesita, motivacións para amar, para construir unha pesonalidade máis 

humán, para ilusionarse nos proxectos de vida altruistas e desinteresados. 

O testemuño de homes e mulleres santos na historia constitue un referente 

continuo para a autoasimilación de valores máis xenuinamente cristians. 



39 

Curso 2021-22 
 

 

- A dimensión epistemolóxica: preséntase no ámbito escolar, na sua 

estructura disciplinar, có carácter científico có que se abordan as ciencias 

da relixión e a teoloxía. Sus contidos son saberes cunha fundamentación 

e unha metodoloxía científica propia, implantados cun rigor e tradicción 

no nosos entorno culturas. Su estatuto epistemológico orixinal entra no 

ámbito educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de 

saberes e racionalidade que operan na escola. 

A síntese teolóxica é unha dimensión básica e, a su vez, o obxetivo xeral 

que irá desenrolándosee e aplicándose en cada unha das etapas e cursos 

con referencia a cada un dos núcleos temáticos que conforman a síntese 

teolóxica.: o fenómeno relixioso, a cultura e historia da relixión, a biblia, 

Deus Pai, Xesucristo, o Espíritu Santo, a igrexa, os sacramentos, a liturxia, 

a vida cristian, a mora e os valores, a Virxen María. A partir destas 

dimensions concretamos e desenrolamos as competencias específicas da 

materia de relixión, a competencia cultural e histórica, a competencia 

humanizadora, a competencia ético-moral, e todas as demáis contribuindo 

tamén as competencias básicas comuns a todas as materias. 

-  Competencias clave: descriptores e desempeños 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística - comprender o sentido dos 

textos 

- usar vocabulario axeitado 

e normas ortográficas para 

elaborar textos 

- escoita, lee e comprende os 

contidos e os relatos bíblicos 

- elabora mapas 

conceptuáis cos contidos da 

unidade 

Competencia dixital - comprende os mensaxes 

dos medios de comunicación 

- dialoga sobre os 

aprendizaxes descubertos no 

cine-forum 
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Aprender a aprender - xestiona os recursos e as 

motivacions persoais no 

aprendizaxe 

- identifica estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples... 

- amosa interese por o uso 

dos recursos da unidade 

- logra experiencias de 

aprendizaxe gratificantes 

Social e cidadan - amosa disponibilidade 

para a participación activa 

nos ámbitos de 

participación establecidos 

- participa na resolución de 

actividades e no desenrolo 

de diálogos e debates 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

- amosa iniciativa persoal 

para iniciar o promover 

novas accions 

- ten unha actitude positiva 

derivada da interiorización 

dos contidos e valores 

aprendidos 

Cultura e histórica - valora os diversos núcleos 

temáticos que conforman a 

sintese teolóxica 

- investiga sobre o sentido 

da vida nas relixions 

monoteístas 

Humanizadora e ético- 

moral 

- coñece e aprecia os valores 

e virtudes xenerados no 

mensaxe cristian que se 

realiza na igrexa 

- expresa como para 

descubrir o sentido cotidián 

e último da vida é necesario 

ter unha boa xerarquía de 

valores 

Sentido trascendente - comprender co ser humán 

precisa atopar motivos para 

dar un sentido último a sua 

vida 

- expón en que consiste o 

sentido último da vida 

humán 

 

7. ATENCIÓN AS MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DAS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

A importanza crecente dunha sociedade do coñocemento baseado en gran 

parte no avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios 

de comunicación social fan que a educación nestes temas sexa un dos 

valores máis importantes actualmente, de ahí, que incorporemos na 

secuenciación de contidos diferentes páxinas web que faciliten ó seu uso. 
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Dos serían os obxetivos a conseguir: potenciar o uso e coñecemento dos novos 

medios técnicos de que dispoñamos para educar e formar, desenrolar 

normas de conducta e actitudes correctas no seu uso indicando tamén os 

peligros e erros que temos que evitar. 

Este valor estará presente en toda a educación secundaria, con todo, e moi 

especialmente como contido procedimental estará presente en moitas das 

actividades exisidas en cada curso, sin que signifique que no se teñan en 

conta como contido conceptual o actitudinal. A ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

no só dunha maneira instrumental, que resulte útil ó estudante na 

búsqueda da información o resolución de problemas plantexados na clase, 

senon procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. 

As redes sociáis o as ferramentas de construcción e manipulación de imáxes, 

por exemplo son instrumentos que permiten novas fórmulas de expresión 

da cultura e a identidade persoal que hai que aprender e dominar. 

8. ESTRATEXIAS DA ANIMACIÓN Á LECTURA E DESENROLO 

DA EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA 

Unha das queixas dos profesores é que os alumnos/as teñen grandes 

dificultades para comprender textos escritos, paraííredactar e para 

expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha área como relixión, que 

transmitese e aprende a través de textos, a falta da competencia lingüística 

convértese nun dos obstáculos ós que enfrentanse os profesores. Parece, por 

tanto, preciso que os materiais incorporen elementos que melloren a 

comprensión dos alumnos/as. Entón, incorporaremos sesions de lectura 
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realizada polo profesor para que o alumno/a tome conciencia da 

entonación, separación….. seguidamente leen todos os alumnos/as e 

posteriormente á explicación de textos fanse preguntas sobre ó leído e 

despoís unha corrección oral na que o alumno/a teña que explicar a sua 

resposta ós compañeiros. A perioricidade da lectura é diaria. As actividades 

nas que se potenciarán ós alumnos/as ó longo do curso sobre leer, escribir 

e expresarse de forma oral serán os seguintes que servirán para os catro 

cursos da ESO: leerán en voz alta textos bíblicos, artículos e resúmenes de 

actividades, farán exercizos escritos, redactarán traballos e, expondrán de 

maneira oral os traballos en grupo onde expresen a actividade mandada 

có seu correspondente parte do traballo. 

9. REALIZACIÓN DE TRABALLOS MONOGRÁFICOS 

INTERDISCIPLINARES, PROXECTOS INTEGRADOS …. 

A interdisciplinariedade axuda ós alumnos/as a integrar conceptos, teorías, 

métodos e ferramentas de varias materias. Así consiguen profundizar na 

comprensión dos temas complexos, preparánse mellor para á resolución de 

conflictos, formulara preguntas, xa que non se limitan só á visión parcial 

dunha materia. As razóns que nos levan a ofrecer ó noso alumnado unha 

educación interdisciplinar son mitas e variadas, entre ellas destacamos: a 

urxencia de anticipar futuras necesidades ante o cambiante entorno social, 

laboral e profesional. Estes cambios perfilan un horizonte no que será 

necesario cós futuros cidadans, dentro e fora do seu ámbito, sexan capaces 

de comprender e abordar novos problemas, ter un pensamento flexible e 

comunicarse eficazmente. 
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Para poder enfrentarse con éxito á sociedade do coñecemento o noso 

alumnado ten que comprender cómo se construe o coñecemento, cómo as 

disciplinas compleméntanse e ten que adquirir destrezas transversáis que 

integran e reforzan os aprendizaxes profundos, e así facer frente os desafíos 

do porvenir. Os alumnos/as deben aprender a resolver poco a poco 

problemas cada vez máis complexos; na programación didáctica istes 

aprendizaxes se evidencian en actividades e tarefas complementarias. 

Levaránse a cabo traballos monográficos, proxectos integrados u outros que 

o centro establezca. 

10. METODOLOXÍA 

Entendemos a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accions organizadas e planificadas polo profesor de xeito 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar o aprendizaxe ó 

alumno/a e o logro dos obxetivos plantexados potenciando o desenrolo das 

competencias clave dende unha perspectiva transversal. 

A metodoloxía didáctica deberá guiar os procesos de ensinanza- 

aprendizaxe desta materia, e dará resposta a propostas pedagóxicas que 

consideren á atención a diversidade e o acceso de todo o alumnado á unha 

educación común. Así mesmo, emplearánse métodos que, partindo da 

perspectiva do profesor como orientador e facilitador do desenrolo 

competencial do alumno, se axusten ó nivel inicia deste e teñan en conta 

á atención a diversidade e o respeto polos distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

Fomentarase unha metodoloxía centrada na actividade e participación do 

alumno/a que favorezca o pensamento racional e crítico; o traballo 
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individual e cooperativo na aula, que conleva a lectura, investigación, así 

como as diferentes posibilidades de expresión. Integraranse referencias a 

vida cotidiá e ó entorno inmediato do alumno/a. 

Estimularase a reflexión e o pensamento crítico, así como os procesos de 

construcción individual e colectiva do coñecemento, e se favorecerá o 

descubrimento, a investigación, o espíritu emprendedor e a iniciativa 

persoal. Levaránse a cabo actividades para profundizar nas habilidades e 

os métodos de recopilación, sistematización e presentación da información 

e para aplicar procesos de análise, observación e experimentación 

adecuados ós contidos das materias. Emplearánse metodoloxías activas que 

contextualizen o proceso educativo, que presenten de maneira relacionada 

os contidos e que fomenten o aprendizaxe por proxectos, centros de interese, 

o estudos de casos, favorecendo a participación, experimentación e 

motivación do alumno/a ó dotar de funcionalidade e transferibilidade ós 

aprendizaxes. Igualmente adoptaránse estratexias interactivas que 

permitan compartir e construir o coñecemento e dinamizar a sesión da 

clase mediante intercambio verbal e colectivo de ideas. 

A orientación da práctica educativa da materia abordaráse dende 

situacións-problemas de progresiva complexidade, dende planteamentos 

máis descriptivos ata actividades e tarefas que demanden un análise e 

valoración de carácter máis global, partindo da propia experiencia dos 

alumnos/as e mediante a realización de debates e visitas a centros de 

interese. Usaremos tecnoloxías de información e de comunicación de xeito 

habitual no desenrolo do currículo tanto nos procesos de ensinanza como 

de aprendizaxe. 
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A metodoloxía debe partir da perspectiva do profesor como orientador e 

facilitador do desenrolo competencial do alumno/a. Un dos elementos 

fundamentáis na enseñanza por competencias é despertar e manter a 

motivación hacia o aprendizaxe no alumnado, ó que implica un novo 

plantexamento do seu papel, máis activo e autónomo, conscinte de ser o 

responsable do seu aprendizaxe e, a tal fin, o profesor ten que ser capaz de 

xenerar no alumno/a curiosidade e necesidade por adquirir os 

coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas 

competencias. Dende esta materia se colaborará na realización por parte 

do alumnado de traballos de investigación e actividades integradas que 

impliquen a un ou varios departamentos de coordinación didáctica e que 

permitan ó alumno/a avanzar hacia resultados de aprendizaxe de máis 

de unha competencia ó mesmo tempo. 

En resumo, dende un enfoque baseado na adquisición de competencias 

clave cuyo obxetivo non só é saber, senon saber aplicar ó que se sabe e 

facelo en diferentes contextos e situacións, precisanse distintas estratexias 

metodolóxicas entre as que destacaremos: 

1. plantexar diferentes situacións de aprendizaxe que permitan ó 

alumnado ó desenrolo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 

establecer diferenzas e semellanzas…. 

2. potenciar no alumnado a autonomía, creativiade, reflexión e espíritu 

crítico. 

3. contextualizar os aprendizaxes de tal xeito có alumnado aplique os seus 

coñecementos, habilidades máis alá dos contidos da propia materia e sexa 

capaz de transferir os seus aprendizaxes a contextos diferentes do escolar. 
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4. potenciar no alumnado procesos de aprendizaxes autónomo, nos que 

sexa capaz, dende o coñecemento das características do seu propio 

aprendizaxe, de fixarse os seus propios obxetivos, plantearse interrogantes, 

planificar o seu traballo, buscar e seleccionar información, comprobar e 

contrastar os resultados e avaliar o seu proceso de aprendizaxe. 

5. fomentar unha metodoloxía investigativa, na que o alumnado dende o 

coñecemento adquirido formule hipóteses na relación ós problemas 

plantexados e comprobe ós resultados dos mesmos. 

6. usar distintas fontes de información así como diversificar os materiais e 

recursos didácticos que usemos para o desenrolo e adquisición dos 

aprendizaxes. 

7. promover o traballo colaborativo, a aceptación mútua e a empatía como 

elementos que enriquezen o aprendizaxe e nos forman como futuros 

cidadans dunha sociedade na que a sua característica principal é a 

pluralidade e a heteroxenidade. Ademáis nos axudará a ver que podese 

aprender non só do profesor senon tamén de quen nos rodea, para lo que 

debemos fomentar as tutorías entre iguais, así como procesos colaborativos, 

de interación baseados sempre no respeto e a solidariedade.. 

8. diversificar estratexias e instrumentos de avaliación. 

A asignatura de relixión usará unha metodoloxía que respeterá os 

seguintes principios: 

- recoñecemento do rol do docente: o docente é pieza clave na elaboración 

e implantación das actividades da aula axustadas ó grupo concreto que 

está ensinando. A sua formación resulta, polo tanto, fundamental á hora 

de garantizar o éxito do proceso de aprendizaxe. 
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- adaptación ó ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respetando o 

desenrolo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar dun xeito adecuado ó concreto e ó abstracto, o traballo 

individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos 

conceptuáis. 

- respeto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes, non todos os 

estudantes son iguais, non todos aprenden do mismo xeito. A atención a 

diversidade e o desenrolo da inclusión comenza na asunción deste 

principio fundamental. 

- consideración da dimensión humanista: todos os aprendizaxes estarán ó 

servizo da formación humana. A asignatura de relixión, dende a sua clave 

personalizadora, require que todo aprendizaxe, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio-afectivo nos sexan considerados fin en sé mesmos sino 

que estén ó servizo da formación integral do ser humán. 

- respeto pola curiosidade e inquedanzas dos estudantes, consideración dos 

intereses e expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, 

de xeito que se garantice un aprendizaxe significativo. 

- seguimento dos criterios de avaliación , para facilitar o cumplimento 

destes principios metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, 

global e formativa ó longo do proceso de ensinanza aprendizaxe, e 

sumativa ó final do proceso, de xeito que se avalie o nivel de logro 

alcanzado. A avaliación obxetiva garantiza unha valoración axeitada da 

dedicación e rendimento dos alumnos/as. 
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- desenrolo dun aprendizaxe en equipo ou cooperativo, o estudo e reflexión 

do cristianismo, é unha asignatura axeitada para desenrolar o traballo en 

equipo. 

- utilización educativa dos recursos tecnolóxicos: a ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

non só dun xeito instrumental, que sexa útil para ó estudante, senon 

procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. As 

recdes sociáis ou as ferramentas de construcción e manipulación de imaxes, 

son instrumento que permiten novas formas de expresión da cultura e a 

identidade persoal que hai que aprender a dominar. 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA APRENDIZAXE 

1. Criterios xeráis de avaliación 

 Amosar interese por aprender. 

 Participar na clase. 

 Realizar as tarefas na clase. 

 Presentar de forma limpia e ordenada os traballos. 

 Tener unha actitude de respeto polos compañeiros e profesor. 

 Estar atento na clase, respetando o tempo de traballo. 

Os criterios de avaliación para cada curso xa están anteriormente escritos. 

2. Procedimentos de avaliación 

- avaliación inicial: o inicio do curso é fundamental saber o grado de 

coñecemento co alumno/a ten sobre os contidos que imos traballar. Con 

esta información o profesor podrá planificar os novos aprendizaxes, esta 

avaliación facilita información para adecuar o proceso educativo ás 

posibilidades persoáis do alumno/a, ás suas necesidades e asegurar su 
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motivación para aprender. Efectuarase ó inicio do curso e o inicio das 

distintas unidades didácticas. 

-  avaliación continuada: é a avaliación que levamos ó longo do curso, 

pretende describir e interpretar paro mellor, non tanto medir e clasificar. 

Levase a cabo de xeito continuo ó longo do proceso educativo, xa que o 

aprendizaxe é continuo e polo tanto resulta necesario seguir paso a paso os 

progresos, dificultades, etc do alumno/a. Ten un carácter 

fundamentalmente formativo e orientador. Aporta información sobre a 

adquisición de conceptos, o dominio de procedementos e a asimilación de 

valores. Para levala a cabo usaremos como técnica fundamental a 

observación continuada, que farase mediante os rexistros de observación, 

seguimento de tarefas, intervencions e producciones do alumno/a. 

O referente da avaliación serán o punto de partida de cada alumno/ e os 

obxetivos didácticos-criterios de avaliación das distintas unidades 

didácticas. A avaliación continua permitiranos non só observar como vai 

aprendendo o alumno/a senon que tamén informaranos das dificultades 

que se presenten, as posibles causas das mesmas, etc. deste xeito podremos 

orientar ó alumno/a a superar as dificultades. 

A avaliación continua será realizada polo equipo docente que actuará de 

xeito colexiado ó longo do proceso de avaliación e na adopción das 

decisions do mesmo, coordinados polo tutor/a. 

Tamén nos permite informara ás familias a través das tutorías, e de un 

modo máis formal por escrito, al menos tres veces en cada curso del ciclo. 

Para ello, ó longo de cada curso, dentro do período lectivo, realizaránse 

para cada curso ó menos 3 sesions de avaliación, entendidas como a 
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reunión do equipo docente coordinado polo tutor/a para intercambiar 

información e adoptar decisions sobre o proceso de aprendizaxe do 

alumno/a orientadas á sua melloría. 

- avaliación final: supón unha valoración do tipo e grado de aprendizaxe 

alcanzado polo alumno/a ó rematar unha determinada secuencia 

didáctica. 

Proporciona un balance aproximado da asimilación dos contidos e da 

situación na que atópase a clase en xeral, e cada alumno/a en particular, 

co que permítenos orientarles para as suas novas experiencias de 

aprendizaxe ou volver a traballar aspectos que non foron moi satisfactorios. 

A avaliación final é unha consecuencia da avaliación continua. Se 

describirán aqueles aspectos que se consideren relevantes e que o equipo 

docente considere que debe coñecer o alumno/a ou a sua familia. 

3.  Instrumentos da avaliación 

- caderno da clase: consideramos fundamental o caderno xa que reflexa a 

inmensa maioría das actividades realizadas, neste caderno valoramos 

aspectos como: orde, limpeza, realización de todas as tarefas, corrección 

das actividades, comprensión das mesmas. 

-  intervencions na clase: nos permite valorar non só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, a expresión, a interpretación sobre 

unha situación ou problema, etc. 

- realización das tarefas na clase: o aproveitamento do tempo da clase e a 

realización das tarefas encomendadas é un valor que temos que considerar 

e fomentar no noso alumnado, por ello, debe ser conscente de dito valor e 
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que nos como mestres anotamos positava ou negativamente que realizen 

ditas actividades. 

- tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido no 

proceso de avaliación, estas actividades no caso dalguns alumnos/as poden 

ser actividades de reforzo, porque poseen un ritmo máis lento ou para 

superar algunhas carencias ou dificultades, e actividades de ampliación 

porque ó seu ritmo é ó adecuado. 

- pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que ó 

consideremos se propondrán pequenos traballos nos que á investigación e 

a realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a outros contextos. Istes 

traballos poden realizarse na clase ou na casa e buscarán información e a 

expondrán despois os seus compañeiros/as. 

- participación, actitude e interese na clase: deben ser elementos có profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a teña unha actitude 

axeitada as normas establecidas e amose interese polo aprendizaxe. 

 
- actividade fináis da unidade: serán actividades globáis, o seu obxetivo 

non será a calificación final do alumno/a senon á de comprobar que han 

adquirido aqueles aprendizaxes que consideramos básicos. Se nalguns 

existiese un alto índice de alumnos/as que non os adquiriesen, volveríamos 

a traballalos. 

4. Criterios de calificación: a calificación dos alumnos/as á realizaremos 

sobre os instrumentos ou estándares anteriormente definidos, asignándolle 

a cada un un valor ponderado que se observa no punto 4 da programación. 
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Os alumnos/as que non superen o curso levarán a cabo unhas actividades 

realizadas durante o curso e evaluaranse no mes de setembro. 

5. Seguimento da avaliación didáctica 

O procedimento para realizar o seguimento da programación didáctica 

farémolo coincidir cás sesions de avaliación nas que consideraremos entre 

outros os seguintes aspectos: 

- sesión de avaliación tras a avaliación inicial: nesta sesión de avaliación, 

como consecuencia da valoración realizada estudiarase se a planificación 

prevista é axeitada ou non en canto a: se o alumno/a posee coñecementos 

previos necesarios para abordar a programación e, en caso contrario, 

tomaremos medidas a adoptar nos contidos e secuenciación; se as estratexias 

previstas son ás axeitadas; se o tipo de tarefas é ó adecuado para o grupo. 

-  sesions da primeira e segunda avaliación: analizarase o desenrolo da 

programación preguntándonos entre outras cousas os seguintes aspectos: se 

o alumno/a adquiriu os coñecementos e competencias previstas e si a 

organización temporal está a ser a axeitada; se as estratexias metodóloxicas 

que vimos desenrolando son ás adecuadas, etc 

- Sesión da terceira avaliación: grado no que se desenrolou a programación; 

valoración dos resultados académicos; en que medida funcionaron as 

propostas de mellora; valoración do conseguido, análise das dificultades 

atopadas, revision de aspectos da programación. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

As actuacións previstas nesta programación contemplan intervencions 

educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacionss, intereses, etc coa finalidade de 
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facilitar o acceso ós aprendizaxes propios desta etapa así como a 

adquisición das competencias clave e o logro dos obxetivos. 

A metodoloxía proposta e os procedementos de avaliación planificados no 

alumno/a posibilitan a capacidade de aprender por si mesmos e promoven 

o traballo en equipo, fomentando unha metodoloxía centrada na 

actividade e participación do alumnado, que favorezca o pensamento 

racional e crítico, o traballo individual e cooperativo na aula que conlleva 

a lectura e a investigación, así como as diferentes posibilidades de 

expresión. Como primeira medida proponse actividades e tarefas nas que ó 

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando situacions de aprendizaxe que se centren só no desenrolo dalgún 

deles, permitindo un axuste destas propostas ós diferentes estilos de 

aprendizaxe. Outra medida é a inclusión de actividades e tarefas que 

requiran a cooperación e traballo en equipo, á axuda entre iguáis 

permitirá co alumno/a aprenda ademáis estratexias, destrezas e 

habilidades que permitan o desenrolo das suas capacidades e a 

adquisición das competencias clave. 

As distintas unidades didácticas elaboradas para o desenrolo desta 

programación contemplan suxerencias metodolóxicas e actividades 

complementarias que facilitan o reforzo como ampliación para o 

alumno/a. De igual xeito calquera unidade e as diferentes actividades 

serán flexibles e podranse plantexar de forma ou número diferente para 

cada alumno/a. Ademáis podrán implantarse actuacions de acordo ás 

características individuais do alumnado, propostas na normativa vixente 

e no proxecto educativo, que contribuan á atención a diversidade e a 
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compensación das desigualdades, dispoñendo pautas e facilitando os 

procesos de detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe tan 

pronto como se presenten, incidindo positivamente na orientación 

educativa e na relación cas familias para que apoien o proceso educativo 

dos seus fillos/as. 

Estas actuacions levaránse a cabo a través de medidas de carácter xeral con 

criterios de flexibilidade organizativa e atención inclusiva, co obxeto de 

favorecer a autoestima e expectativas no alumnado e obter o logro dos 

obxetivos e as competencias clave da etapa: agrupamentos non 

discriminatorios, reforzo, recuperación…. Estas medidas inclusivas teñen 

que garantir o dereito de todo o alumnado de alcanzar o máximo desenrolo 

persoal, intelectual, social, emocional en función das suas características 

e posibilidades, para aprender a ser competente e vivir nunha sociedade 

en continuo proceso de cambio, con obxeto de facilitar que todo o 

alumnado alcance a sua titulación. 

Respecto o grupo será preciso coñecer as suas debilidades e fortalezas no 

referido á adquisición das competencias e funcionamento interno a nivel 

relacional e afectivo, ello permitirá planificar ben as estratexias 

metodolóxicas máis adecuadas, unha correcta xestión da aula e un 

seguimento sistematizado das actuacions no referente á consecución dos 

logros colectivos. Se todos os profesores amosan preocupación por adaptarse 

á sensibilidade e forma de ser de cada alumno/a, o profesor de relixión 

aínda debe ser máis sensible, dada a natureza desta materia, dende esta 

preocupación e sensibilidade, debe atender especialmente aqueles 

alumnos/as que teñan dificultade de adaptación, que estean desmotivados, 
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desmoralizados, sen autoestima, sen interese polos estudos. A este tipo de 

alumnado debe adicarse unha atención máis personalizada. 

Para aqueles alumnos/as que amosen interese pola relixión ou por algún 

tema en particular, podense ofrecer materiais e actividades de ampliación 

e profundación. En calquera caso, o departamento de relixión debe ter en 

conta a diversidade do alumnado, tratando de dar resposta tanto ós que 

amosan dificultades para desenrolar o proceso educativo como aqueles que 

teñen capacidade e interese por profundizar nos temas. 

 Avaliación inicial: será un dato fundamental na atención a 

diversidade xa que nos informará das diferenzas existentes no grupo, 

así como si hai algún alumno/a que destaque sobre os demáis por sus 

carencias ou dificultades o por ter un desenrolo superior ó resto do 

grupo. Ista avaliación levarase a cabo tanto polos informes realizados 

polos profesores como por la observación continuada e sistemática que 

levarase a cabo na primeira quincena do curso. 

 Atención individualizada: neste sentido a atención a diversidade 

levarase a cabo mediante un seguimento e apoio sitemático do 

profesor sobre cada alumno/a. 

 Actividades de reforzo ou ampliación: unha vez detectado algún tipo 

de dificultade, ademáis do apoio prestado polo profesor, se 

propondrán tarefas de reforzo ou recuperación que axuden ó 

alumno/a a superar as mesmas. Non podrán ser estereotipadas senon 

que vamos axustalas ás necesidades ou carencias específicas de cada 

alumno/a. 
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 Apoio ou reforzo: nalgúns casos, se as dificultades fosen moi 

significativas contaríamos có apoio doutro profesor sempre dentro da 

aula. 

 Actividades de ampliación/profundización/enriquecimento: para os 

alumnos/as que amosen unha maior capacidade dentro do grupo, 

estando sempre axustadas ás características de dito alumnado. 

Á hora de plantexar medidas de atención a diversidade temos que recabar 

en primeiro lugar, información sobre cada grupo: número de alumnado, 

funcionamento do grupo, fortalezas que se identifican no grupo no 

referente ó desenrolo de contidos, necesidades que se tiveran identificado, 

aspectos a ter en conta á hora de facer traballos cooperativos, tipos de 

recursos que necesitanse adaptar ó nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

A avaliacion inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como 

conxunto, senon tamén información acerca de diversos aspectos 

individuais nos estudantes, a partir deles podremos: 

 identificar ós alumnos que necesiten un maior seguimento ou 

personalización das estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. 

 Establecer conclusions sobre as medidas curriculares a adoptar, así 

como os recursos que vanse emplear. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai usar con cada alumno 

 fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada 

alumno/a. 
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13. CONTRIBUCIÓN DA RELIXIÓN Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

NIVEL 

CCBB 

COMUNICACIÓN 

LINGUÍSTICA 

RAZOAMENTO 

MATEMÁTICO 

INTERACIÓN MUNDO 

FÍSICO E NATURAL 

DIXITAL TRATA- 

MENTO INFORMA 

1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

- usar debates 

- conceptos 

propios análise 

social 

- escoita, 

argumentación e 

exposición 

- ideas e 

opinions 

- comprender, 

analizar e 

avaliar os 

mensaxes 

 - coñecer os perigros 

medioambientais 

- defender o consumo 

responsable e 

respetuoso có medio 

natural 

- saber interpretar 

un mapa e localizar 

puntos xeográficos 

- usar internet 

para o acceso e 

coñecemento de 

temas tratados nas 

unidades 

didácticas 

4º ESO   

NIVEL 

CCBB 

SOCIAL E 

CIDADAN 

CULTURAL E 

ARTÍSTICA 

APRENDER A 

APRENDER 

AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

PERSOAL 

1º ESO - educar no 

respeto as 

diferentes 

relixions. 

- tomara 

conciencia dos 

propios 

pensamentos, 

valores. 

- usar o diálogo 

- recoñecer e 

aceptar as 

normas de 

convivencia 

- coñecer e 

respetar os 

dereitos humans 

- ter sentimentos 

compartidos non 

excluentes. 

- recoñecer e 

valorar o legado 

das relixions no 

patrimonio 

cultural. 

- coñecer e 

valorar a 

diversidade 

cultural evitando 

a 

discriminación. 

- valorar o 

patrimonio 

artístico e tratar 

de conservalo. 

- fomentar a 

conciencia das 

propias capacidades. 

- impulsar o traballo 

en equipo. 

- favorecer a 

confrontación 

ordenada e crítica 

das opinions. 

- usar o diálogo, o 

debate para o 

intercambio de ideas. 

- estudar casos e 

cuestions sobre os 

que asumir unha 

postura persoal e 

plantexar 

solucions 

- elaborar un 

pensamento propio 

e desenrolar a 

capacidade crítica 

- fomentar a 

capacidade de 

tomar decisions. 

 

2º ESO 

 

3º ESO 

 

4º ESO 
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1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 - asumir 

responsabilidade 

cívica e social 

   

     

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS, REALIDADE E DEUS 
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  Obxetivos didácticos (basados nos criterios de avaliación)  

1. Recoñecer e valorar ca realidade é un don de Deus. 

2. Identificar a orixen divina da realidade. 

3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- reflexionamos 

- as relixions e o cristianismo 

- Deus actúa na realidade 

- o mito da caixa de Pandora 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa por escrito os sucesos 

no que recoñece ca realidade é dada 

1.1. recoñecer e valorar ca 

realidade é un don de Deus 

CCL,CAA, 

CSC, CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. avalia sucesos e situacións nas 

que pon de releve isa realidade 

  caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.1. argumenta a orixen do mundo 

como froito do amor de Deus 

1.2. identificar a orixen divina 

da realidade 

CCL 

SIEP 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.3.1. explica cás suas palabras a 

orixe da creación nos relatos 

1.3. contrastar a orixen da 

creación nos relatos relixiosos 

CCL 

CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. DEUS, CREACIÓN E MORAL 
 

  Obxetivos didácticos (baseados no criterio de avaliación)  

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- experienzas humans e cristiáns 

- a moral católica do medio ambiente 

- a creación 

- Xesús mestre espiritual 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru aval 

1.4.1. coñece e sinala as diferencias entre 

a explicación teolóxica e científica 

1.4. diferencia a explicación teolóxica 

e científica da creación 

CCL 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. respeta a autonomía entre as 

explicacions teolóxicas e científicas 

 
CEE traballo 
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UNIDADE 3. DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

5. Coñecer, contrastar e apreciar os acontecementos da historia de Israel 

6. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distintas etapas da historia 

de Israel 

7. Distinguir e comparar o procedimento có que Deus manifestouse nas distintas etapas da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia 

2.1. A historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía e profetismo 

- experiencias humans e cristians 

- Deus revélase na historia da salvación 

- Aprendo da biblia: Deus actúa na historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. coñece e interpreta unha línea do 

tempo da historia de Israel 

2.1. coñece, contrasta e aprecia os 

distintos acontecimentos de Israel 

CMCT 

CAA, CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. amosa interese pola historia de 

Israel e dialoga con respeto 

 CEC, CSC Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.1. busca relatos bíblicos e selecciona 

xestos e palabras de Deus 

2.2. identifica os modos de 

comunicación de Deus na historia 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.3.1. explica de xeito oral e por escrito 

accions de Deus no pobo de Israel 

2.3. compara o procedemento con que 

Deus manifestase nas etapas de Israel 

CCL 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESÚS DE NAZARET 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

8. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A divinidade e a humanidade de Xesús - Xesucristo e a hª da salvación 

- Experienzas humanas e cristians 

- O mensaxe e milagres de Xesús 

- A parábola do sembrador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

3.1.1. identifica e clasifica as diferenzas 

da natureza human e divina de Xesús 

3.1. distingue en Xesús os rasgos da sua 

natureza human e divina 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo 

actitude 

3.1.2. esforzarse por comprender as 

manifestacións de ambas naturezas 

 CAA Caderno, 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 5. EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

9. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. Os evanxeos: testemuña e anuncio - A moral relixiosa de Xesús 

- Valores humans e cristians. Os valores dos Dez 

Mandamentos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. recoñece os rasgos da persoa de 

Xesús e diseña ó seu perfil grazas ós 

evanxeos 

3.2. identifica a natureza e finalidade 

dos evanxeos 

CCL 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 6. EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.3. Composición dos evanxeos - Resurrección e historia da salvación 

- Proceso de formación dos evanxeos 

- Cristo resucitou 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. ordea e explica cas suas palabras 

os pasos na formación dos evanxeos 

3.3. coñece e comprende o proceso de 

formación dos evanxeos 

CCL 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presencia de Xesucristo na igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - Experiencias humáns e cristians 

- A liturxia e o bautismo 

- Orixen do bautismo 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 
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2º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.1.1. sinala e explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa, 

sacramentos, autiridad e caridade 

4.1. comprender a presencia de 

Xesucristo hoxe na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, XESUCRISTO E EUCARISTÍA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - O sacramento da eucaristía 

- A última cea 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. sinala, explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa 

4.1. comprende a presenza de 

Xesucristo na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. IGREXA, ESPÍRITU SANTO E CONFIRMACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

10. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. O Espíritu Santo edifica continuamente a igrexa. - O sacramento da confirmación 

- O espíritu de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. coñece cos sacramentos son accions 

do Espíritu para construir a igrexa 

 CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu nos 

sacramentos coas etapas da vida 

4.2. recoñece a acción do Espíritu na 

vida da igrexa 

SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.3. toma conciencia da acción do 

Espíritu para o crecemento persoal 

 
SIEP Caderno 

traballo 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1. DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 
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  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

11. Establecer diferenzas entre o ser human creado a imaxen de Deus e os animais 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A persoa human, criatura de Deus libre e 

intelixente 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Deus persoa e relixión 

- A fé de Abrahán 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

1.1.1. argumenta a dignidade do ser 

human en relación con outros seres vivos 

1.1. establece diferenzas entre o ser 

human e os animáis 

CCL,CAA 

CSC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.2.1. debate de forma xustificada e 

respetuosa a orixen do ser human 

1.2. relacioar a condición de criatura 

ca orixen divina 

CCL,CSC 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 2. DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

13. Explicar a orixen da dignidade do ser human como criatura de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. O fundamento da dignidade da persoa - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- A vida cristian e a dignidade 

- Mis competencias e capacidades 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

 

 

1.3.1. valora a dignidade de toda pesoa 

cá independencia das suas capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuáis.. 

1.3. explica a orixen da dignidade do 

ser human como criatura de Deus 

CAA 

CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 
UNIDADE 3. ACCIÓN HUMÁN E MORAL CATÓLICA 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

14. Entender o sentido e a finalidade da acción humán 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. O ser human colaborador da creación de Deus - Comenzamos e reflexionamos 
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- Experienzas humáns 

- Acción humán e moral católica 

- A acción humán de Xesús 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.4.1. clasifica accións do ser human que 

respetan o destruen a creación 

1.4. entender o sentido e a finalidade 

da acción human 

CSC,SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. diseña un plan no que se incluen 

ó menos 5 necesidades e as posibles 

solucions para levalas a cabo 

 CMCT 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 4. REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

15. Coñecer e aceptar que Deus revelase na historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Revelación e relación con Deus 

- Deus comunicase para salvarnos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

2.1.1. busca e elixe persoas significativas 

do pobo de Israel e analiza a resposta de 

fé neles 

2.1. coñece e acepta que Deus revelase 

na historia 

CCL,CAA 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 5. REVELACIÓN E FÉ CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

16. Comprender e valorar ca fé é a resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus internven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A fé cristian 

- A fé en Xesús salvador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. interesase por coñecer e valorar a 

resposta da fé ó Deus que revelase 

2.2. comprende e valora ca fé é a 

resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Cuadeno 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 6. CÓMO INTERPRETAR A BIBLIA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

17. Coñecer e definir a estructura e organización da Biblia 

18. Coñecer e respetar os criterios do maxisterio da igrexa en torno á interpretación bíblica 

19. Recoñecer na inspiración a orixen da sacralidade do texto bíblico 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.2. Orixen, composición e interpretación dos libros 

sagrados 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A interpretación da biblia 

- Deus nos fala na biblia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.3.1. identifica, clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

2.3. coñece e define a estructura e 

organización da biblia 

CCL 

CEC 

 

2.4.1. localiza e esquematiza os criterios 

recollidos na dei verbum sobre a 

interpretación da biblia 

2.4. coñece e respeta os criterios do 

maxisterio da igrexa en torno a 

interpretación bíblica 

CCL 

SIEP 

 

2.5.1. señala nos textos a presenza de 

Deus que se comunica co home 

2.5. recoñece na inspiración a orixen 

da sacralidade do texto bíblico 

CCL,CAA 

CSC 

 

2.5.2. coñece e xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e human 

 CCL 

CAA 

 

 

UNIDADE 7. O DEUS CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

20. Amosar interese por recoñecer o carácter relacional de divinidade na revelación de Xesús 

21. Vinculara o sentido comunitario da trinidade ca dimensión relacional humana 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1 Deus revelase en Xesucristo. Deus uno e trino - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O Deus uno e trino 

- Deus ama as persoas 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. coñece e describe as características 

do Deus crisitian 

3.1. amosa interese por recoñecer o 

carácter relacional da divinidade 

CCL, 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

3.1.2. coñece rasgos das divinidades 

politeístas e as contrasta con Deus cristia 

 CD 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 
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3.2.1. acepta ca persoa necesita doutro 

para alcanzar a sua identidade 

3.2. vincular o sentido comunitario da 

trinidade ca dimensión relacional 

human 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. FÉ, CREDO E VIDA ETERNA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

22. Descubrir o carácter histórico da formulación do credo cristian 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. O credo, sintese da acción salvífica de Deus na 

hª 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O credo e a fé na vida eterna 

- O xuizo máis importante 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. elabora materiáis onde expresanse 

os momentos relevantes da hª salvífica e 

as relaciona cas verdades de fé do credo 

3.3. descobre o carácter histórico da 

formulación do credo cristian 

CD 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. A IGREXA CATÓLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

23. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras comunidades cristians 

24. Xustificar ca igrexa é unha, católica e apostólica 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. Expansión da igrexa, as primeiras comunidades 

4.2. As notas da igrexa 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Identidade da igrexa católica 

- Colaborar coa igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. localiza nun mapa os lugares de 

orixen das 1ª comunidades 

4.1. comprende a expansión do 

cristianismo a traves das comunidades 

CCL,CMC, 

CD,CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.1.2. explica a difusión do cristianismo 

no mundo pagano 

 CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.1. describe e valora a raíz da 

unidade e santidade da igrexa 

4.2. xustifica ca igrexa é unha, santa, 

católica e apostólica 

CCL,CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. elabora materiais usando as 

tecnoloxías da información 

 CD, SIEP, 

CEC 

Caderno 

traballo 
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3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

   
actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: A PERSOA BUSCA A DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

25. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A natureza human desexa o infinito - O desexo human de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa e completa situacions nas 

que recoñece a esixencia human de 

felicidade e plenitude 

1.1. recoñece o desexo de plenitude 

que ten a persoa 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. O SENTIDO CRISTIANO DA VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

26. Comparar razoadamente distintas respostas frente a finitude do ser human 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A búsqueda do sentido na experienza da 

enfermedade, a morte, o dor, etc 

- O sentido da vida para as relixions monoteístas 

- Cambia a tua vida 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. analiza e valora a experienza 

persoal frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2. Compara distintas respostas frente 

á finitude do ser human 

CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. selecciona documentais que 

amosan a búsqueda do sentido 

 CD, CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. O PECADO, O PERDÓN E A UNCIÓN 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

27. Descubrir o pecado radica no rechazo á intervención de Deus na propia vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A ruptura do home con Deus por o pecado 

2.2. O relato bíblico do pecado orixinal 

- Deus revelase na historia e perdoa o pecado 

- Reflexionamos 

- Os sacramentos de curación 

- O primeiro pecado 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. comenta situacions actuáis onde 

expresase o pecado como rechazo de Deus 

2.1. descobre có pecado está no rechazo 

á intervención de Deus na propia vida 

CCL,CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada do 

ropaxe literario 

2.2. distingue a verdade revelada do 

ropaxe literario no relatod do Xénesis 

CCL,CAA, 

SIEP,CEE 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDEN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

28. Recoñecer e apreciar co encontro con Cristo cambia a forma de comprender o mundo, as persoas, a 

realidade e a historia 
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CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - A vocación e o Orden 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. busca e selecciona biografía de 

conversos 

3.1. recoñece e aprecia co encontro con 

Cristo cambia moitas cousas na vida 

das persoas 

CCL, 

CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.1.2. expresa xuizos respetuosos sobre a 

novedade co encontro con Cristo 

introduce na forma de entender o mundo 

 CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, MORAL E VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

29. Comprende ca pertenencia a Cristo supón unha nova forma de comportarse na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - Reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. comparate textos, vídeos para 

describir as consecuencias que ten na 

vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende ca pertenencia a Cristo 

supon unha nova forma de 

comportamentos 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

30. Comprender ca pertenencia a Cristo conlleva unha nova forma de comprender na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - O encontro con Cristo cambia a vida 

- O compartir como valor e solución 

Estándares aprendiazaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. describe as consecuencias que ten 

na vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende que ó pertenecer a 

Crsito nos comportamos doutra forma 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 
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UNIDADE 7. MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

31. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenencia a Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, lugar de encontro con Cristo - Diferentes experiencias 

- Misión e organización da igrexa 

- A igrexa primitiva: a primeira comunidade 

cristian 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. busca a experiencia dunha persoa 

que encontrara a Cristo na igrexa 

4.1. ten conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa 

CCL, CA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. HISTORIA DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

32. Valora criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. Experiencia da plenitude no encontro con Cristo - Diversas experiencias 

- A historia da igrexa 

- Os comenzos da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. escoita testimonios e debate de 

forma respetuosa acerca da plenitude da 

vida que expresase neles 

4.2. valora criticamente a experiencia 

da plenitude que promete Cristo 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 9. FÉ, ARTE E CULTURA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

33. Identifica na cultura a riqueza e a beleza que xenera a fé 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A experiencia da fé xenera unha cultura - O arte e a cultura cristián 
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4º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
- Deus e o arte 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristián xenerou cultura ó 

longo da historia 

4.3. identifica na cultura a riqueza e 

a beleza que xenera a fé 

CCL, CSC, 

CEC 

 

4.3.2. defende a influencia da fé no arte, 

o pensamento, os costumes, a educación 

 CCL, CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS UNIVERSAIS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

34. Aprende e memoriza os principáis rasgos comunes das relixions 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. As relixions: búsqueda do sentido da vida - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- As relixions universáis 

- A universalidade das relixions 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. identifica os rasgos principais nas 

relixions monoteístas 

1.1. aprende os principáis rasgos 

comunes das relixions 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. busca información das distintas 

relixions ás preguntas do sentido da vida 

 CCL,CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 
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Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

35. Compara e distingue a intervención de Deus na historia dos intentos humanos de resposta á búsqueda da 

vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A plenitude na experiencia relixiosa: a 

revelación de Deus na historia 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Experiencia relixiosa e revelación de Deus 

- Unha gran experiencia relixiosa 

Estándares de aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa 

1.2. compara a intervención de Deus 

na historia dos intentos humans de 

respostar á búsqueda do sentido 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. analiza as diferencias entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 CCL,CSC, 

SIEP,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. DEUS, HISTORIA E IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

36. Recoñece e valora as accions de Deus fiel ó longo da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A fidelidade de Deus á alianza có ser human - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Deus e a historia da igrexa 

- Deus fala a través da historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. identifica e aprecia a fidelidade 

de Deus que se atopa na hª de Israel 

2.1. recoñece e valora as accions de 

Deus fiel ó longo da historia 

CCA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. toma conciencia e agradece os 

momentos da sua historia nos que 

recoñece a fidelidade de Deus 

 CAA 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. EL MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

37. Compara e aprecia a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías político 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A figura mesiánica do Servo de Yahveh - Comenzamos e reflexionamos 

- Diversas experiencias 

- A moral católica da vida pública 

- Un mesías político 

Estándares aprendizaxes Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. identifica e clasifica e compara os 

rasgos do Mesías sufrinte e político 

2.2. compara e aprecia a novedade 

entre o Mesías sufrinte e o político 

CCL, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

38. Descobre a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a igrexa 

39. Coñece e aprecia a invitación de Xesús a colaborar na sua misión 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A chamada de Xesús a colaborar con Él xenera 

unha comunidade 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Xesucristo, igrexa e misión 

- Os orixes da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru.aval 

3.1.1. localiza e argumenta en textos a 

chamada de Xesús 

3.1. descubre a iniciativa de Cristo 

para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.1. comprende, identifica e describe a 

misión salvífica de Xesús 

3.2. coñece e aprecia a invitación de 

Xesús a colaborar na sua misión 

CCL, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.2. identifica persoas que actualizan 

hoxe a misión de Xesús e explica por que 

á continuan 

 CCL, 

CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, SACRAMENTO E MATRIMONIO 

 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

40. Descubre e valora que Cristo xenera unha forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser humán 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experienzas 

- O sacramento do matrimonio 

- O amor eterno 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas 

quee exemplizen unha nova forma de 

usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que Cristo 

xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade na persoa 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexioar buscando 

o ben ante as eleccións que se lle ofertan 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diferentes formas de 

vivir a afectividade e prefire á que 

recoñece como máis humana 

 CAA, 

CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

41. Describe e valora que Cristo xenera unha nova forma de usar a razón, a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser human 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas cristians 

- A moral católica da sexualidade 

- Deus crea ó home e á muller 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas de 

como usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que hai unha 

nova forma de usar a razón e a 

liberdade así como a afectividade 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexionar 

buscando o ben 

 CAA,CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diversas maneiras 

de vivir a afectividade e prefire a mellor 

 CAA, 

CEC,CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

42. Distingue ca autoridade está o servizo da verdade 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. A autoridade eclesial está ó servizo da verdade - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias humans 

- A autoridade e a verdade para a igrexa 

- A verdade e a auténtica autoridade 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica cómo 

recoñece nelas a verdade 

4.2. distingue ca autoridade está ó 

servizo da verdade 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

4.2.2. recoñece e valora na igrexa 

distintas figuras que son autoridade polo 

servizo e pola testemuña 

 
CAA, 

CSC, 

CEC 

 

4.2.3. localiza e xustifica acontecementos 

da historia na que a igrexa defende a 

verdade do home 

 CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 9. OS CRISTIANS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

44. Relacioar a misión do cristiano cá construcción do mundo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A misión do cristian no mundo: construir a 

civilización do amor 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experiencias 

- A civilización do amor 

- O futuro de felicidade e salvación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.3.1. investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais do seu entorno que 

colaboran na civilización do amor 

4.3. relacioar a misión do cristian coa 

construcción do mundo 

CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 



76 

Curso 2021-22 
 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

 
 

VALORES ÉTICOS 
CURSO 2021-22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE:  

 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. ............................................................................ 4 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA ........................................................................................ 7 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO............................................... 8 

3.A CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE ............. 8 

1º DE ESO .............................................................................................................................. 8  

2º DE ESO ................................................................................................................................. 16 

3º DE ESO ............................................................................................................................ 23 

4º DE ESO ............................................................................................................................ 29 

4. TEMPORALIZACIÓN ......................................................................................................... 35 

1º DE ESO .................................................................................................................................. 35 

2º DE ESO .................................................................................................................................. 35 

3º DE ESO .................................................................................................................................. 35 

4º DE ESO .................................................................................................................................. 36 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN ............................................................................................. 36 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. ....................... 36 

6.1 PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS: ........................................................................................ 36 

6.2 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS: ................................................................................................ 38 

6.3. USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN. .................................................... 39 

6.4. PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA E ANIMACIÓN Á LECTURA. ............................................... 39 

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. .......................... 39 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS .................................................................................................. 40 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. ........................................................................ 41 

10. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS 

PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON AVALIACIÓN NEGATIVA ............................... 41 

11. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR .......................................................... 42 

12.  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ................................................................................ 42 

12.1 CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN INICIAL ........................ 43 

12.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ................................................................................ 43 

12.3 INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ...................................................................................... 43 

12.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO ............................................................. 45 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES ................................................ 45 

14.  INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. ........... 45 

15. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. ............................................................................................ 46 



16. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN ................. 48 

17. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL

 ......................................................................................................................................... 48 

17.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS .................................................................................... 48 

17.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR .................................. 49 

NO CASO DE ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE . ................................................................................ 49 

A comunicación cos alumnos .............................................................................................. 49 

A comunicación coas familias ............................................................................................. 49 

17.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE ........................................................................ 49 

13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ............................................................................... 50 

Avaliación das materias pendentes ..................................................................................... 50 

 

 

 



 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as 

necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de 

tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas 

ou obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar 

case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, 

unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de 

Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de 

atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda 

que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría 

dos alumnos chegan en transporte particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas 

instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante 

para a súa formación como persoas entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos 

sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o 

secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o 

coñecemento da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel 

importante na cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso 

da especialidade de Xeografía e Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o 

curso 2021/2021. 

 O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes 

cursos: 

1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos 

para comenzar as tarefas indicadas polo profesor.  



3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dúas nenas con discapacidade intelectual do 

40 por cento, dous alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e 

destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre 

os que atopamosndous alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS 

(adaptación curricular significativa) e outro con serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa 

Introdución, o seguinte: 

A materia de Valores Éticos contribúe á consecución das competencias crave tal e como pormenorizamos 

seguidamente: en relación coa competencia social e cívica afróntase o ámbito persoal e público implícito 

nela: propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática. Ademais de contribuír a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, favorece 

o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, tomar decisións, elixir a forma adecuada de 

comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das decisións adoptadas e das 

consecuencias derivadas das mesmas. Tamén contribúe a mellorar as relacións interpersonales posto 

que traballa as habilidades encamiñadas a lograr tómaa de conciencia dos propios pensamentos, valores, 

sentimentos e accións. Contribúe tamén a desenvolver as competencias relativas ao sentido de iniciativa, 

desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións 

fundamentadas aos problemas éticos. A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, 

así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da 

sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. Ademais, a solución de 

conflitos interpersonales de forma non violenta promueve no alumnado o interese por desenvolver 

actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou 

de calquera outra natureza. Contribúese directamente á dimensión ética da competencia social e cívica, 

favorecendo que os alumnos recoñezan os valores da contorna e, á vez, poidan evaluarlos e comportarse 

coherentemente con eles, ao tomar unha decisión ou ao afrontar un conflito. Así mesmo, débese 

favorecer o coñecemento dos valores universais e os dereitos e deberes contidos na Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, no Convenio Europeo de Dereitos e Liberdades, na Constitución 

Española e en textos ou formulacións. A competencia de aprender a aprender se promove mediante o 

exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. e favorecendo nos alumnos e 

alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. Tamén fomenta o estímulo 

das habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da 

argumentación, a síntese das ideas propias e alleas, a confrontación ordenada e crítica do coñecemento, 



información e opinión. O uso sistemático do diálogo, debate e a argumentación contribúe á competencia 

en comunicación lingüística, porque esixe ejercitarse en escóitaa, a exposición e a argumentación. Por 

outra banda, a comunicación de sentimentos, ideas e opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos 

destas materias, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como o escrito, a valoración crítica das mensaxes 

explícitas e implícitos en fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos medios de 

comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Finalmente, o coñecemento e do uso de 

términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 

Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e 

necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e 

escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta 

polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia 

abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 

discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética 

a quen ten que orientar a nosa conduta. O currículo da materia está estruturado en seis bloques 

temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da 

persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 

xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación 

coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do 

desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo 

do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á 

súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En 

segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 

pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do 

dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de 

ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio 

ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto 

a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o 

enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos 

os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da 

etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 

embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 

 



2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

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

incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

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

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

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



afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á 

súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 
cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en 
conta a atención á diversidade. A materia de valores éticos permite desenvolver metodoloxías activas, 
nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente 
presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías 
da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e 
facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación 
entre docentes.” 
 
A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo 
curso de 4º ESO, o cal a súa vez divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas 
aplicadas para a iniciación á formación profesional). 
 
Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a 
introdución dos estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos 
transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 
 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 
 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o 
cadro que reflicte todo o referido a obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si: 
 

1º DE ESO 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

A 

d 

h 

B1.1. O concepto problemático de 
persoa. Significado etimolóxico. 

B1.2. Características da persoa: 
independencia, racionalidade e li- 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para 
definir o concepto de persoa, 
analizando o seu significado etimo- 
lóxico. 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

l autodeterminación no ser humano. forzo e a vontade persoal. trución, e aprecia a capacidade de 
autodeterminación no ser humano. 

 

a 

d 

g 

h 

B1.7. A razón e a liberdade na 
estruturación da personalidade e 
na escolla dos valores éticos que a 
conformarán. 

B1.4. Xustificar a importancia que 
ten o uso da razón e a liberdade 
no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os valo- 
res éticos que desexa incorporar á 
súa personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e estima o papel 
relevante da razón e a liber- dade 
para configurar cos seus pro- pios 
actos a estrutura da súa per- 
sonalidade. 

CSC 

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 
valores éticos que estima como de- 
sexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns 
da súa elección. 

CSIEE 

a 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

B1.8. A intelixencia emocional e o 
seu papel no desenvolvemento 
moral da persoa. 

B1.9. Emocións, sentimentos e vida 
moral. 

B1.10. Valores éticos e capacida- de 
de autocontrol emocional. 

B1.5. Analizar en que consiste a 
intelixencia emocional e valorar a 
súa importancia no desenvolve- 
mento moral do ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas característi- 
cas, valorando a súa importancia 
na construción moral do ente hu- 
mano. 

CCL 

VEB1.5.2. Explica en que consisten 
as emocións e os sentimentos, e 
como se relacionan coa vida moral. 

CCL 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o desen- 
volvemento das capacidades de 
autocontrol emocional e automoti- 
vación, tales como a sinceridade, o 
respecto, a prudencia, a temperan- 
za, a xustiza e a perseveranza, en- 
tre outras 

CAA 

CSC 

CSIEE 

berdade. 

B1.3. Dignidade da persoa: a per- 
soa como ser moral. 

VEB1.1.2. Describe as característi- 
cas principais da persoa: substan- 
cia independente, racional e libre. 

CCL 

VEB1.1.3. Explica e valora a digni- 
dade da persoa que, como ente au- 
tónomo, se converte nun "ser mo- 
ral". 

CSC 

A 

b 

d 

e 

g 

h 

B1.4. Adolescencia: crise de iden- 
tidade, formación de grupos e in- 
fluencia do grupo no/na adolescen- 
te. 

B1.5. Desenvolvemento da auto- 
nomía persoal na adolescencia. 
Control da conduta e escolla de 
valores éticos. 

B1.2. Comprender a crise da iden- 
tidade persoal que xorde na ado- 
lescencia e as súas causas, e des- 
cribir as características dos grupos 
que forman e a influencia que 
exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia 
da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á 
vida adulta, do desenvolvemento 
da súa autonomía persoal e do 
control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de 
fontes diversas, arredor dos grupos 
de adolescentes, as súas caracte- 
rísticas e a influencia que exercen 
sobre os seus membros na deter- 
minación da súa conduta, e realiza 
un resumo coa información obtida. 

CAA 

CSC 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre 
a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a au- 
tonomía persoal e ter o control da 
súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos. 

CSIEE 

a 

f 

g 

B1.6. Personalidade: factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno ambiental que inflúen na 
súa construción. Capacidade de 

B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a impor- 
tancia de enriquecela con valores 
e virtudes éticas, mediante o es- 

VEB1.3.1. Identifica en que consis- te 
a personalidade e os factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno que inflúen na súa cons- 

CSC 

CSIEE 



b 

d 

e 

g 

h 

m mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

a B1.11. Habilidades emocionais B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 

VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades emocio- 

CAA 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

m 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 
mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 



 

 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   vida persoal conforme o modelo de 
persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, facendo 
que a súa propia vida teña un sen- 
tido. 

 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

B2.1. A natureza social do ser 
humano. 

B2.2. Relación dialéctica entre 
individuo e sociedade. 

B2.3. Os valores éticos como guí- as 
das relación interpersoais na 
sociedade. 

B2.1. Coñecer os fundamentos da 
natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se estable- 
ce entre este e a sociedade, esti- 
mando a importancia dunha vida 
social dirixida polos valores éticos. 

VEB2.1.1. Explica por que o ser 
humano é social por natureza e va- 
lora as consecuencias que ten este 
feito na súa vida persoal e moral. 

CSC 

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 
pequenos grupos, sobre a influen- 
cia mutua que se establece entre o 
individuo e a sociedade. 

CCL 

CSC 

VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de es- 
tablecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para ela- 
borar, mediante soportes informáti- 
cos, unha presentación gráfica das 
súas conclusións sobre este tema. 

CD 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

ñ 

B2.4. Proceso de socialización: 
interiorización de valores e normas 
morais. 

B2.5. Valores inculcados polos 
axentes sociais na configuración 
da personalidade. 

B2.6. Necesidade da crítica racio- 
nal para alcanzar valores éticos 
universais, exemplificados na 
DUDH e baseados na dignidade 

B2.2. Describir e valorar a impor- 
tancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolve- 
mento moral da persoa, a través 
da análise do papel que desempe- 
ñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de 
socialización e valora a súa impor- 
tancia na interiorización individual 
dos valores e as normas morais 
que rexen a conduta da sociedade 
en que vive. 

CCL 

VEB2.2.2. Exemplifica, en colabo- 
ración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da persona- 

CAA 

CD 

CSC 



 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 humana.  lidade os valores morais inculcados 
polos axentes sociais, entre eles a 
familia, a escola, os amigos e os 
medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclu- 
sións, utilizando soportes informáti- 
cos. 

 

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, co- 
mo medio indispensable para ade- 
cuar aos valores éticos universais 
establecidos na DUDH os costu- 
mes, as normas, os valores, etc., 
do seu medio, rexeitando todo o 
que atente contra a dignidade do 
humano e os seus dereitos funda- 
mentais. 

CSC 

a 

h 

B2.7. Diferenza entre a vida priva- 
da (regulada pola ética) e a vida 
pública (regulada polo dereito). 
Límites da liberdade nos dous ám- 
bitos. 

B2.3. Distinguir na persoa os ámbi- 
tos da vida privada e da vida públi- 
ca, a primeira regulada pola ética e 
a segunda polo dereito, coa finali- 
dade de identificar os límites da 
liberdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida 
privada e a pública, así como o 
límite da liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 

a 

b 

d 

h 

B2.8. Habilidades emocionais de 
Goleman e valores éticos que atin- 
xen ás relación humanas. 

B2.4. Relacionar e valorar a impor- 
tancia das habilidades da inteli- 
xencia emocional sinaladas por 
Goleman, en relación coa vida in- 
terpersoal, e establecer o seu vín- 
culo cos valores éticos que enri- 
quecen as relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importan- 
cia que para Goleman ten a capa- 
cidade de recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar as relacións 
interpersoais, e elabora un resumo 
esquemático sobre o tema. 

CAA 

a 

b 

B2.9. Asertividade fronte a agresi- 
vidade e a inhibición. 

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as 
habilidades sociais, coa finali- 
dade de incorporar á súa persona- 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a 
conduta asertiva, facendo unha 
comparación co comportamento 

CCL 

CSIEE 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

g 

h 

B2.10. Asertividade e respecto á 
dignidade das outras persoas. 

B2.11. Asertividade e outras habi- 
lidades sociais. 

lidade algúns valores e virtudes 
éticas necesarias no desenvolve- 
mento dunha vida social máis xus- 
ta e enriquecedora. 

agresivo ou inhibido, e adopta co- 
mo principio moral fundamental, 
nas relacións interpersoais, o res- 
pecto á dignidade das persoas. 

 

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de res- 
pecto cara ao dereito que todos os 
seres humano teñen a sentir, pen- 
sar e actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a gozar do tempo de 
descanso, a ter unha vida privada, 
a tomar as súas propias decisións, 
etc., e nomeadamente a ser valo- 
rado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

CSC 



VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, habili- 
dades sociais como a empatía, a 
escoita activa, a interrogación aser- 
tiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natu- 
ral na súa relación coas demais 
persoas. 

CAA 

CCL 

VEB2.5.4. Exercita algunhas técni- 
cas de comunicación interpersoal, 
mediante a realización de diálogos 
orais, tales como a forma axeitada 
de dicir non, o disco raiado, o ban- 
co de néboa, etc., co obxecto de 
dominalas e poder utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

a B2.12. Valores e virtudes éticas B2.6. Xustificar a importancia dos VEB2.6.1. Identifica a adquisición CSC 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

d 

h 

nas relación interpersoais. 

B2.13. Deber moral e cívico do auxilio. 

valores e das virtudes éticas para conseguir 
unhas relacións inter- persoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

das virtudes éticas como unha condición 
necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a 
lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 

VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores 
éticos que deben estar presentes nas 
relacións entre o individuo e a sociedade, tales 
como responsabilidade, compromi- so, 
tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, 
prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que 
todas as persoas teñen de prestar auxilio e 
socorro a ou- tras cuxa vida, liberdade e 
seguri- dade estean en perigo de xeito in- 
minente, colaborando na medida das súas 
posibilidades a prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenzas entre ética e moral. 
Importancia da reflexión éti- ca. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as di- ferenzas entre elas e 
estimando a importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- ra guiar de 
forma racional a condu- ta do ser humano á 
súa plena rea- lización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética 
e a moral. 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a 
importancia da refle- xión ética. 

A B3.2. Conduta instintiva animal e o B3.2. Destacar o  significado e a VEB3.2.1. Distingue entre a condu- 



 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  importancia. información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, afecti- 
vos, intelectuais, vitais, etc. 

CSC 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha exposición 
usando medios informáticos ou au- 
diovisuais. 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B3.9. Carácter distintivo dos valo- 
res éticos. 

B3.5. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre 
os valores éticos e o resto dos va- 
lores, e valora a importancia para a 
persoa dos valores éticos. 

CSC 

 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

f 

h 

comportamento racional, libre e 
moral do ser humano. 

importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas 
éticas. 

ta instintiva do animal e o compor- 
tamento racional e libre do ser hu- 
mano, destacando a magnitude das 
súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na 
vida das persoas. 

CSC 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

B3.3. Liberdade e concepto de 
persoa. 

B3.4. Influencia na liberdade da 
intelixencia e da vontade. 

B3.5. Factores biolóxicos, psicoló- 
xicos, sociais, culturais e ambien- 
tais, que inflúen no desenvolve- 
mento da intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel da educa- 
ción. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o papel que a 
intelixencia e a vontade teñen co- 
mo factores que incrementan a ca- 
pacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a 
liberdade e o concepto de per- soa. 

CCL 

VEB3.3.2. Analiza e valora a in- 
fluencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos dá 
a fortaleza suficiente para facer o 
que temos decidido facer. 

CAA 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da intelixencia 
e a vontade, nomeadamente o pa- 
pel da educación, e expón as súas 
conclusións de forma clara, me- 
diante unha presentación realizada 
con soportes informáticos e audio- 
visuais. 

CCL 

CD 

CMCCT 

a 

b 

d 

e 

h 

B3.6. Valores. O seu papel na vida 
individual e colectiva. 

B3.7. Clases de valores. 

B3.8. Xerarquías de valores. 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel 
dos valores na vida persoal e so- 
cial, resaltando as súas caracterís- 
ticas, a súa clasificación e a súa 
xerarquía, coa finalidade de com- 
prender a súa natureza e a súa 

VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais carac- 
terísticas, e aprecia a súa impor- 
tancia na vida individual e colectiva 
das persoas. 

CCL 

VEB3.4.2. Procura e selecciona CAA 



a 

d 

e 

g 

h 

B3.10. Valores e normas éticas, e os 
seus efectos beneficiosos para a 
persoa e para a comunidade. 

B3.6. Tomar conciencia da impor- 
tancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta indi- 
vidual e social, asumindo a res- 
ponsabilidade de difundilos e pro- 
movelos polos beneficios que pro- 
porcionan á persoa e á comunida- 
de. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a ni- 
vel individual e comunitario, ten a 
ausencia de valores e normas éti- 
cas, tales como o egoísmo, a co- 
rrupción, a mentira, o abuso de po- 
der, a intolerancia, a insolidarieda- 
de, a violación dos dereitos huma- 
nos, etc. 

CSC 

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o de- 
senvolvemento dunha campaña no 
seu medio, co fin de promover o 
recoñecemento dos valores éticos 
como elementos fundamentais do 
pleno desenvolvemento persoal e 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   social.  



 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

e 

g 

B5.4. Organizacións que traballan 
polos dereitos humanos: institu- 
cións internacionais e ONG. 

 

  

B5.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non te- 
ñen a oportunidade de exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan polo cum- 
primento dos dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, e ONG 
como Mans Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, entre outros), 
e elabora e expresa as súas con- 
clusións. 

CAA 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

2º DE ESO 
 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

c 

d 

h 

B5.1. Preámbulo da DUDH: a 
dignidade das persoas como fun- 
damento dos seus dereitos univer- 
sais, inalienables e innatos. 

B5.1. Identificar, no preámbulo da 
DUDH, o respecto á dignidade das 
persoas e os seus atributos esen- 
ciais como o fundamento do que 
derivan todos os dereitos huma- 
nos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que 
consiste a dignidade que esta de- 
claración recoñece ao ser humano 
como persoa, posuidora duns de- 
reitos universais, inalienables e in- 
natos, mediante a lectura do seu 
preámbulo. 

CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.2. Dereitos da muller: patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e desigual- 
dade de xénero. 

B5.3. Dereitos da infancia. 

B5.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, coñecen- 
do as súas causas e tomando con- 
ciencia deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe 
histórica do problema dos dereitos 
da muller, recoñecendo os patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e a desi- 
gualdade de xénero. 

CSC 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de 
actuar en defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a vio- 
lencia e o abuso do que nenos e as 
nenas son vítimas no século XXI, 
tales como o abuso sexual, o traba- 
llo infantil, ou a súa utilización co- 
mo soldados/as, etc. 

CSC 

VEB5.2.3. Emprende, en colabora- 
ción en grupo, a elaboración dunha 
campaña contra a discriminación 
da muller e a violencia de xénero 
no seu medio familiar, escolar e 
social, e avalía os resultados obti- 
dos. 

CSC 

CSIEE 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

a 

d 

h 

l 

B1.1. Conceptos de persoa ache- 
gados pola filosofía. 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades 
para definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

l 

B1.2. Visión kantiana: a persoa 
como suxeito autónomo e como un 
fin en si mesma. 

B1.2. Identificar os conceptos de 
heteronomía e autonomía, median- 
te a concepción kantiana da per- 
soa, coa finalidade de valorar a 
súa importancia e aplicala na reali- 
zación da vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas mo- 
rais. 

CSC 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea 
de Kant ao concibir a persoa como 
un fin en si mesma, rexei- tando a 
posibilidade de ser tratada por 
outros como instrumento para 

CSC 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   alcanzar fins alleos a ela.  

a 

b 

d 

h 

l 

B1.3. Noción aristotélica da virtu- de: 
relación cos actos, os hábitos e o 
carácter. Virtudes éticas. 

B1.3. Entender a relación entre os 
actos, os hábitos e o desenvolve- 
mento do carácter, mediante a 
comprensión do concepto de virtu- 
de en Aristóteles e, en especial, o 
relativo ás virtudes éticas, pola im- 
portancia que teñen no desenvol- 
vemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características 
en Aristóteles, indicando a súa re- 
lación cos actos, os hábitos e o ca- 
rácter. 

CSC 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóte- 
les, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo un cri- 
terio racional. 

CAA 

CCL 

CSC 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Diferenzas entre ética e 
dereito. 

B2.2. Posibles conflitos entre os 
valores que regulan a vida privada 
e os que regulan a vida pública. 

B2.1. Distinguir, na persoa, os 
ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites 
da liberdade persoal e social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbi- 
tos de acción que corresponden á 
ética e ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha pre- 
sentación elaborada con medios 
informática. 

CCL 

CD 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o públi- 
co, e a posibilidade de que exista 
un conflito de valores éticos entre 
ambos, así como a forma de ato- 
par unha solución baseada nos va- 
lores éticos, exemplificando de 
maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións 
fundamentadas eticamente. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenza entre ética e mo- 
ral. 

B3.2. Reflexión ética como guía 
racional de conduta. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 
sinalando as semellanzas e as di- 
ferenzas entre elas, e estimando a 
importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- 
ra guiar de xeito racional a conduta 
do ser humano á súa plena reali- 
zación. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalida- 
de. 

CSC 

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle- 
xión ética, como unha guía racio- 
nal de conduta necesaria na vida 
do ser humano, expresando de 
forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

CSC 

a 

b 

d 

g 

h 

B3.3. Estrutura moral da persoa. 

B3.4. Etapas do desenvolvemento 
moral en Piaget e Köhlberg. Paso 
da heteronomía á autonomía mo- 
ral. 

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, analizando as súas 
etapas de desenvolvemento e to- 
mando conciencia da necesidade 
que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 
estrutura moral da persoa como 
ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta 
e das consecuencias desta. 

CSC 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do 
desenvolvemento moral na per- 
soa, segundo a teoría de Piaget ou 
a de Köhlberg, e as características 
propias de cada unha, destacando 
como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

CCL 

CSC 

a 

g 

h 

B3.5. A liberdade como raíz da 
estrutura moral da persoa. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como fac- 
tores que incrementan a capacida- 
de de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre 
a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral. 

CCL 

a 

b 

B3.6. Características distintivas dos 
valores éticos. 

B3.4. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 

VEB3.4.1. Describe as caracterís- 
ticas distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos de- 

CCL 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.7. Valores éticos e dignidade 
humana. 

persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

les e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e 
a conformación dunha personali- 
dade xusta e satisfactoria. 

 

VEB3.4.2. Emprega o espírito 
emprendedor para realizar, en 
grupo, unha campaña destinada a 
difundir a importancia de respectar 
os valores éticos, tanto na vida 
persoal como na social. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

h 

l 

B3.8. Normas. Especificidade das 
normas éticas. 

B3.9. Relativismo moral dos sofis- 
tas. 

B3.10. Intelectualismo moral en 
Sócrates e Platón. 

B3.11. Relativismo moral fronte a 
obxectivismo moral. 

B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa im- 
portancia, identificando as súas ca- 
racterísticas e a natureza da súa 
orixe e validez, mediante o coñe- 
cemento do debate ético que exis- 
tiu entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distingu- 
índoa das normas xurídicas, reli- 
xiosas, etc. 

CCL 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os 
sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a 
súa teoría relativista da moral, des- 
tacando as consecuencias que es- 
ta ten na vida das persoas. 

CCEC 

VEB3.5.3. Coñece os motivos que 
levaron a Sócrates a afirmar o "in- 
telectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón 
ao respecto. 

CCEC 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o 
obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada. 

CCL 

CSC 

b B3.12. Clasificación das teorías B3.6. Explicar as características e VEB3.6.1. Enuncia os elementos CAA 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

g 

h 

l 

éticas: éticas de fins e éticas pro- 
cedementais. 

B3.13. A ética de Epicuro como ética 
de fins. 

os obxectivos das teorías éticas, 
así como a súa clasificación en éti- 
cas de fins e procedementais, si- 
nalando os principios máis desta- 
cados do hedonismo de Epicuro. 

distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procede- 
mentais, e elabora un esquema 
coas súas características máis 
destacadas. 

CCL 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista 
de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as caracte- 
rísticas que a identifican como 
unha ética de fins. 

CCEC 

VEB3.6.3. Elabora, en colabora- 
ción co grupo, argumentos a favor 
e/ou en contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións cos ar- 
gumentos racionais corresponden- 
tes. 

CAA 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

h 

l 

B3.16. O utilitarismo como ética de 
fins: principio de utilidade; concep- 
to de pracer; compatibilidade do 
egoísmo individual co altruísmo 
universal; localización do valor mo- 
ral nas consecuencias da acción. 

B3.8. Comprender os elementos 
máis significativos da ética utilita- 
rista e a súa relación co hedonis- 
mo de Epicuro, clasificándoa como 
unha ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a súa valo- 
ración persoal arredor desta formu- 
lación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das 
ideas fundamentais da ética utilita- 
rista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibili- 
dade do egoísmo individual co al- 
truísmo universal e a localización 
do valor moral nas consecuencias 
da acción, entre outras. 

CCL 

VEB3.8.2. Enumera as caracterís- 
ticas que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 

CCEC 

VEB3.8.3. Argumenta racional- 
mente as súas opinións sobre a 
ética utilitarista. 

CCL 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

b 

e 

h 

l 

B4.1. Relación entre ética, política e 
xustiza no pensamento aristotéli- 
co. 

B4.2. Semellanzas, diferenzas e 
relacións entre valores éticos e va- 
lores cívicos. 

B4.1. Comprender e valorar a 
importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xus- 
tiza, mediante a análise e a defini- 
ción destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento 
de Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as 
razóns que dá Aristóteles para es- 
tablecer un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza. 

CCEC 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona 
información sobre os valores éti- 
cos e cívicos, identificando e apre- 
ciando as semellanzas, as diferen- 
zas e as relacións entre eles. 

CAA 

b 

e 

g 

h 

l 

B4.3. A política de Aristóteles. 

B4.4. Concepto aristotélico de 
xustiza e a súa relación co ben 
común e a felicidade. 

B4.2. Coñecer e apreciar a política 
de Aristóteles e as súas caracterís- 
ticas esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a súa rela- 
ción co ben común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico sobre a 
perspectiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa 
iniciativa persoal, unha pre- 
sentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como 
unha teoría organicista, cunha fi- 
nalidade ética e que atribúe a fun- 
ción educativa ao Estado. 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

 

 

b 

h 

l 

B3.14. O eudemonismo aristotélico 
como ética de fins. 

B3.15. O ben supremo da persoa en 
Aristóteles e as tres tendencias da 
alma. 

B3.7. Entender os principais as- 
pectos do eudemonismo aristotéli- 
co, identificándoo como unha ética 
de fins e valorando a súa impor- 
tancia e a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do 
termo "eudemonismo" e o que pa- 
ra Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

CCL 

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de 
tendencias que hai no ser hu- 
mano, segundo Aristóteles, e a 
súa relación co que el considera 
como ben supremo da persoa. 

CCEC 

VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de Aris- 
tóteles dentro da categoría da éti- 
ca de fins. 

CCL 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.2.2. Selecciona e usa infor- 

mación, en colaboración co grupo, 
para entender e apreciar a impor- 
tancia que Aristóteles lle dá á xus- 
tiza como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do Es- 
tado e a súa relación coa felicida- 
de e o ben común, e expón as sú- 
as conclusións persoais debida- 
mente fundamentadas. 

CAA 

CCL 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

B 

e 

h 

B5.1. Relacións entre ética e derei- 
to. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas se- 
mellanzas, diferenzas e relacións. 

VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as seme- 
llanzas e os vínculos entre a ética 
e o dereito. 

CCL 

CD 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.1. Dimensión moral da ciencia e 
da tecnoloxía polo seu impacto en 
todos os ámbitos da vida hu- 
mana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH 
como criterio para fixar límites á 
investigación científico-tecnolóxica. 

B6.1. Recoñecer a importancia da 
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade 
de establecer límites éticos e xurí- 
dicos, coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os valores 
defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a di- 
mensión moral da ciencia e a tec- 
noloxía, avaliando o impacto posi- 
tivo e negativo que estas poden ter 
en todos os ámbitos da vida hu- 
mana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.). 

CAA 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Achega argumentos que 
fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á in- 
vestigación práctica, tanto científi- 
ca como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os valores 

CCL 

CMCCT 

CSC 



 

 
Valores éticos. 2º de ESO  

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   éticos recoñecidos na DUDH como 
criterio normativo. 

 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 
persoal para expor as súas con- 
clusións sobre o tema tratado, uti- 
lizando medios informáticos e au- 
diovisuais, de xeito argumentado e 
ordenado racionalmente. 

CD 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B6.3. Problemas da tecnodepen- 
dencia. 

B6.2. Entender e valorar o proble- 
ma da tecnodependencia e a alie- 
nación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o 
perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sina- 
lando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas con- 
secuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositi- 
vos electrónicos, aos videoxogos e 
ás redes sociais, que conduce as 
persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

CMCCT 



 

 

 

3º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a B4.1. A democracia como forma de 
goberno na que se plasman os 
principios éticos da DUDH. 

B4.2. O Estado de dereito. 

B4.3. Léxico da unidade: demo- 
cracia, cidadán/cidadá, soberanía, 
autonomía persoal, igualdade, xus- 
tiza, representatividade, etc. 

B4.4. División de poderes. A pro- 
posta de Montesquieu e a súa fun- 
ción de control do Estado por parte 
da cidadanía. 

B4.1. Xustificar racionalmente a 
necesidade dos valores e princi- 
pios éticos contidos na DUDH, 
como fundamento universal das 
democracias durante os séculos 
XX e XXI, destacando as súas ca- 
racterísticas e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" 
e "división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racional- 
mente e eticamente a elección da 
democracia como un sistema que 
está por riba doutras formas de go- 
berno, polo feito de incorporar nos 
seus principios os valores éticos 
sinalados na DUDH. 

CSC 

c  

d  

h  

l  

 
VEB4.1.2. Define o concepto de 

"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos valo- 
res éticos e cívicos na sociedade 
democrática. 

CCL 

 
VEB4.1.3. Describe o significado dos 

seguintes conceptos e estable- ce a 
relación entre eles: democra- cia, 
cidadán/cidadá, soberanía, au- 
tonomía persoal, igualdade, xusti- 

CCL 

 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.4. Dilemas morais que presen- 
tan os avances en medicina e bio- 
tecnoloxía. 

B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo cien- 
tífico e tecnolóxico, coa finalidade 
de evitar a súa aplicación inade- 
cuada e solucionar os dilemas mo- 
rais que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da medi- 
cina e a biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas fontes, 
coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que for- 
mulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxéne- 
se, etc.), sinalando algúns perigos 
que estes encerran de prescindir 
do respecto á dignidade humana e 
os seus valores fundamentais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de 
tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na con- 

CSC 

CSIEE 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   frontación de ideas, coa finalidade 
de solucionar os dilemas éticos, 
sen esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na fundamenta- 
ción racional e ética de todas as 
alternativas de solución formula- 
das. 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   za, representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes 
proposta por Montesquieu e a función que 
desempeñan o po- der lexislativo, o executivo 
e o xu- dicial no Estado democrático, como 
instrumento para evitar o monopo- lio do 
poder político e como medio que permite aos 
cidadáns e ás ci- dadás o control do Estado. 

a 

d 

g 

h 

B4.5. Deber moral da participación cidadá no 
exercicio da democra- cia. 

B4.6. Riscos de democracias que violen os 
dereitos humanos. 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das cidadás na vida 
política do Es- tado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil 
que teñen os cidadáns e as cidadás de 
participar activa- mente no exercicio da 
democracia, coa finalidade de que se 
respecten os valores éticos e cívicos no seo do 
Estado. 

VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos 
riscos que existen nos gobernos democráticos 
cando non se respectan os valores éticos da 
DUDH (dexeneración en demago- xia, 
ditadura das maiorías, escasa participación 
cidadá, etc.) e formula posibles medidas para 
evitalos. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

h 

l 

B4.7. A Constitución española: valores éticos 
nos que se funda- menta e conceptos 
preliminares que establece. 

B4.3. Coñecer e valorar os funda- mentos da 
Constitución española de 1978, identificando 
os valores éticos dos que parte e os concep- 
tos preliminares que establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos 
máis salientables nos que se fundamenta a 
Constitu- ción española, e sinala a orixe da 
súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a 
lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

CSC 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.3.2. Describe os conceptos 

preliminares delimitados na Consti- 
tución española e a súa dimensión 
ética (nación española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e funcións atri- 
buídas ás Forzas Armadas), a tra- 
vés da lectura comprensiva e co- 
mentada dos artigos 1 ao 9. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

B4.8. Dereitos e liberdades públi- 
cas fundamentais na Constitución 
española. 

B4.4. Amosar respecto pola Cons- 
titución española e identificar nela, 
mediante unha lectura explicativa 
e comentada, os dereitos e os de- 
beres do individuo como persoa e 
cidadán ou cidadá, apreciando a 
súa adecuación á DUDH, coa fina- 
lidade de asumir de xeito cons- 
ciente e responsable os principios 
de convivencia que ben rexer no 
Estado español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a 
importancia dos "dereitos e as li- 
berdades públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na Constitu- 
ción: liberdade ideolóxica, relixiosa 
e de culto; carácter aconfesional do 
Estado; dereito á libre expresión de 
ideas e pensamentos; e dereito á 
reunión política e á libre asocia- 
ción, e os seus límites. 

CSC 



 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   xustificar a importancia que ten, pa- 
ra o bo funcionamento da demo- 
cracia, o feito de que os cidadáns 
as cidadás sexan conscientes non 
só dos seus dereitos, senón tamén 
das súas obrigas como un deber 
cívico, xurídico e ético. 

 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabi- 
lidade fiscal dos cidadáns e da ci- 
dadás, e a súa relación cos orza- 
mentos xerais do Estado como un 
deber ético que contribúe ao de- 
senvolvemento do ben común. 

CSC 

a 

b 

g 

h 

l 

ñ 

B4.12. Estatuto de Autonomía de 
Galicia: título preliminar; título pri- 
meiro, capítulos I e II. 

B4.6. Coñecer e valorar os ele- 
mentos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo 
aparece no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través 
do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no 
seu título preliminar. 

CAA 

CSC 

VEB4.6.2. Identifica e valora as 
características sinaladas no título I 
sobre o "poder galego". 

CCL 

VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo I, 
e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

CCL 

a 

d 

h 

l 

B4.13. Desenvolvemento histórico 
da Unión Europea (UE): obxecti- 
vos e valores éticos en que se 
fundamenta, de acordo coa DUDH. 

B4.14. Logros alcanzados pola UE 
en beneficio dos seus cidadáns e 

B4.7. Coñecer os elementos 
esenciais da UE, analizando os 
beneficios recibidos e as respon- 
sabilidades adquiridas polos esta- 
dos membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa 

VEB4.7.1. Describe a integración 
económica e política da UE, o seu 
desenvolvemento histórico desde 
1951, os seus obxectivos e os valo- 
res éticos nos que se fundamenta, 
de acordo coa DUDH. 

CSC 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

g 

h 

B4.9. Adecuación da Constitución 
española aos principios éticos da 
DUDH. 

B4.10. Deberes cidadáns na Cons- 
titución española. 

B4.11. Responsabilidade fiscal e 
principios reitores da política social 
e económica na Constitución es- 
pañola. 

B4.5. Sinalar e apreciar a adecua- 
ción da Constitución española aos 
principios éticos definidos pola 
DUDH, mediante a lectura comen- 
tada e reflexiva dos "dereitos e 
deberes dos cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos "principios reitores 
da política social e económica" 
(artigos do 39 ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa ade- 
cuación á DUDH, e sinala os valo- 
res éticos en que se fundamentan 
os dereitos e os deberes dos cida- 
dáns e das cidadás, así como os 
principios reitores da política social 
e económica. 

CSC 

VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo 
a súa importancia, xustificando a 
orde elixida. 

CCL 

CSIEE 

VEB4.5.3. Achega   razóns   para CSC 



 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 das súas cidadás. utilidade e os logros alcanzados 
por esta. 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanzados 
pola UE e o beneficio que estes 
supuxeron para a vida dos cida- 
dáns e das cidadás (anulación de 
fronteiras e restricións alfandeguei- 
ras, libre circulación de persoas e 
capitais, etc.), así como as obrigas 
adquiridas en diferentes ámbitos 
(económico, político, da seguridade 
e a paz, etc.). 

CSC 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

b 

e 

h 

B5.1. Relación entre ética e derei- 
to. 

B5.2. Relación entre legalidade e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela- 
cións, e analizar o significado dos 
termos de legalidade e lexitimida- 
de. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, semellan- 
zas e vínculos existentes entre a 
Ética e o Dereito, e entre a legali- 
dade e a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións funda- 
mentadas. 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

g 

h 

l 

B5.3. Xustificación das normas 
xurídicas. 

B5.4. Convencionalismo dos sofis- 
tas 

B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalis- 
mo de Locke. 

B5.6. Iuspositivismo de Kelsen. 

B5.2. Explicar o problema da xusti- 
ficación das normas xurídicas, a 
través da análise das teorías do 
dereito natural ou iusnaturalismo, 
o convencionalismo e o positivis- 
mo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídico 
de determinados/as filósofos/as, 
coa finalidade de ir conformando 
unha opinión argumentada sobre a 
fundamentación ética das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do de- 
reito, o seu obxectivo e as súas ca- 
racterísticas, identificando na teoría 
de Locke un exemplo desta no que 
se refire á orixe das leis xurídicas, 
a súa validez e as funcións que lle 
atribúe ao Estado. 

CD 

CSC 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", descri- 

CCEC 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   bindo a súa contribución ao con- 
vencionalismo xurídico, e elabora 
conclusións argumentadas arredor 
deste tema. 

 

VEB5.2.3. Analiza información sobre 
o positivismo xurídico de Kelsen, 
nomeadamente no relativo á 
validez das normas e dos crite- 
rios que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que establece 
entre a ética e o dereito. 

CCEC 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal 
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en cola- 
boración co grupo, comparando as 
tres teorías do dereito e explicando 
as súas conclusións. 

CAA 

CD 

CSIEE 



a 

b 

d 

e 

h 

l 

B5.7. Elaboración da DUDH e 
creación da ONU. Circunstancias 
históricas, obxectivos de ambos os 
acontecementos e papel da DUDH 
como código ético de conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o momento histórico e 
político que impulsou a elabora- 
ción da DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de entendela 
como unha necesidade do seu 
tempo, cuxo valor continúa vixente 
como fundamento ético universal 
da lexitimidade do dereito e dos 
estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético reco- 
ñecido polos países integrantes da 
ONU, coa finalidade de promover a 
xustiza, a igualdade e a paz en to- 
do o mundo. 

CSC 

VEB5.3.2. Contrasta información dos 
acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías na- 
cionalistas e racistas que defendí- 
an a superioridade duns homes 
sobre outros, chegando ao estremo 
do Holocausto xudeu, así como a 
discriminación e o exterminio de 

CAA 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   todas as persoas que non perten- 
cesen a unha determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha relixión, a 
unhas ideas políticas, etc. 

 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 
creación da ONU e a data en que 
se asinou a DUDH, e valora a im- 
portancia deste feito para a historia 
da humanidade. 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

l 

B5.8. Estrutura da DUDH: os seus 
artigos e os tipos de dereito. 

B5.4. Interpretar e apreciar o con- 
tido e a estrutura interna da 
DUDH, coa finalidade de coñecela 
e propiciar o seu aprecio e respec- 
to. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que se 
compón dun preámbulo e 30 arti- 
gos que poden clasificarse da se- 
guinte maneira: 

Os artigos 1 e 2 refírense aos de- 
reitos inherentes a todas as per- 
soas: a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade e a non- 
discriminación. 

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos 
dereitos individuais. 

Os artigos do 12 ao 17 estable- 
cen os dereitos do individuo en 
relación coa comunidade. 

Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas. 

Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais. 

Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións nece- 
sarias para o seu exercicio e aos 
seus límites. 

CAA 

CCL 

 

 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en 

colaboración co grupo, coa fina- lidade de 
difundir a DUDH como fundamento do dereito 
e a demo- cracia, no seu medio escolar, fami- 
liar e social. 

CSC 

CSIEE 

b 

h 

l 

B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos 
que influíron no seu desenvolvemento. 

B5.5. Comprender o desenvolve- mento 
histórico dos dereitos hu- manos como unha 
conquista da humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no 
desenvolvemento his- tórico dos dereitos 
humanos da primeira xeración (dereitos civís 
e políticos), da segunda xeración (económicos, 
sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos 
pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e 
á paz). 

a 

c 

d 

e 

B5.10. Problemas aos que se enfronta o 
exercicio dos dereitos civís e políticos da 
DUDH. 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a 
magnitude dos proble- mas aos que se 
enfronta a aplica- ción da DUDH. 

VEB5.6.1. Investiga mediante in- formación 
obtida en distintas fon- tes, sobre os 
problemas e os retos da aplicación da DUDH, 
no que se refire ao exercicio de dereitos civís 
(destacando os problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión social, a 
discriminación da muller, a violen- cia de 
xénero e a existencia de ac- titudes como a 
homofobia, o racis- mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políti- 
cos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políti- cos/as, etc.). 

CD 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

a 

b 

B6.1. Necesidade de criterios éticos na 
investigación científica. 

B6.1. Recoñecer que existen ca- sos en que a 
investigación científi- 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, 
traballando en colabo- CD 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

e 

f 

g 

h 

Progreso científico-técnico e valo- 
res éticos. 

ca non é neutral, senón que está 
determinada por intereses políti- 
cos, económicos, etc., mediante a 
análise da idea de progreso e a 
súa interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non respec- 
tan un código ético fundamentado 
na DUDH. 

ración, dalgúns casos nos que a 
investigación científica e tecnolóxi- 
ca non foi guiada nin é compatible 
cos valores éticos da DUDH, xe- 
rando impactos negativos nos ám- 
bitos humano e ambiental, sinalan- 
do as causas. 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 
grupo, sobre a idea de progreso na 
ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade hu- 
mana e o seu medio, e elabora e 
expón conclusións. 

CCL 

CMCCT 



4º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en grupo, 
sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da cien- 
cia e a tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida (explota- 
ción descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de hábitats, 
contaminación química e industrial, 
choiva ácida, cambio climático, de- 
sertificación, etc.). 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.1. A dignidade do ser humano 
como valor básico no que se 
asenta a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais do ser 
humano na DUDH: razón, con- 
ciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, 
trato inhumano ou degradante, de- 
tención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, viola- 
ción de dereitos, etc. 

B1.1. Interpretar e valorar a impor- 
tancia da dignidade da persoa co- 
mo o valor do que parte e no que 
se fundamenta a DUDH, subliñan- 
do os atributos inherentes á natu- 
reza humana e os dereitos inalie- 
nables e universais que derivan 
dela, como o punto de partida so- 
bre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a ni- 
vel persoal, social, estatal e uni- 
versal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos 
dereitos inalienables e universais 
que establece a DUDH na dignida- 
de do ser humano en tanto que 
persoa e os atributos inherentes á 
súa natureza. 

CSC 

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os 
atributos esenciais do ser humano: 
razón, conciencia e liberdade. 

CCL 

VEB1.1.3. Relaciona adecuada- 
mente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fra- 
ternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano 
ou degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discrimi- 
nación, violación de dereitos, etc. 

CAA 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B2.1. Dereitos e liberdades dos 
individuos establecidos na DUDH 
que o Estado debe respectar. 

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben re- 
xer as relacións entre a cidadanía 
e o Estado, co fin de favorecer o 
seu cumprimento na sociedade en 
que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o 
establecido pola DUDH nos artigos 
do 12 ao 17, os dereitos do indivi- 
duo que o Estado debe respectar e 
fomentar, nas relacións existentes 
entre ambos. 

CCL 

VEB2.1.2. Explica os límites do 
Estado que establece a DUDH nos 
artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das 
cidadás que este debe protexer e 
respectar. 

CCL 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB2.1.3. Elabora unha presenta- ción con 

soporte informático e au- diovisual que ilustre 
os contidos máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclusións de xeito 
argumentado. 

CD 

CSIEE 

a 

c 

d 

g 

h 

B2.2. Fenómeno da socialización global. 

B2.3. Perigos da socialización global á marxe 
dos valores éticos universais. 

B2.4. Medios de comunicación de masas e 
socialización global. Con- flito entre liberdade 
de expresión outros dereitos. 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización 
global e a súa rela- ción cos medios de 
comunicación masiva, valorando os seus 
efectos na vida e no desenvolvemento mo- ral 
das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o 
Estado en re- lación con este tema. 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de 
socialización global, mediante o que se 
produce a inte- riorización de valores, normas, 
cos- tumes, etc. 

CCL 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o 
fenómeno da socializa- ción global se se 
desenvolve á marxe dos valores éticos univer- 
sais, e debate acerca da necesida- de de 
establecer límites éticos e xurídicos neste 
tema. 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impac- to que teñen 
os medios de comuni- cación masiva na vida 
moral das persoas e da sociedade, expresan- 
do as súas opinións con rigor inte- lectual. 

CCL 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios 
de comunicación masiva, respectando o 
dereito á información e á liberda- de de 
expresión que posúen os ci- dadáns e as 
cidadás. 

CSC 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

f 

h 

B3.1. Importancia e valor da refle- 
xión ética como defensa dos 
DDHH. 

B3.2. Novos campos da ética 
aplicada: profesional, bioética, 
ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc. 

B3.1. Recoñecer que a necesidade 
dunha regulación ética é funda- 
mental no mundo actual de gran- 
des e rápidos cambios, debido á 
magnitude dos perigos aos que se 
enfronta o ser humano, polo que 
resulta necesaria a súa actualiza- 
ción e a ampliación aos novos 
campos de acción da persoa, co 
fin de garantir o cumprimento dos 
dereitos humanos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e 
estima a importancia da reflexión 
ética no século XXI, como instru- 
mento de protección dos dereitos 
humanos ante o perigo que poden 
representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e eco- 
nómicos e grupos violentos, que 
teñen ao seu alcance armamento 
de grande alcance científico e tec- 
nolóxico, capaces de pór en grande 
risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

CSC 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos 
campos aos que se aplica a ética 
(profesional, bioética, ambiente, 
economía, empresa, ciencia e tec- 
noloxía, etc.). 

CMCCT 

CSIEE 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h 

l 

mo valor ético fundamental. sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético fundamen- 
tal. 

VEB3.3.2. Explica as característi- cas 
da ética kantiana (formal, uni- 
versal e racional), así como a im- 
portancia da súa achega á ética 
universal. 

CCL 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantia- 
na, o seu fundamento na autono- 
mía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no 
imperativo categórico e as súas 
formulacións. 

CSC 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.6. Ética do discurso, de Apel e 
Habermas, como ética formal. Re- 
lación coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discur- so, 
de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemento 
para atopar normas éticas xustas. 

VEB3.4.1. Identifica a ética do 
discurso como unha ética formal e 
describe en que consiste o impera- 
tivo categórico que formula, sina- 
lando as similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da ética 
de Kant. 

CAA 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal e emprendedora para ela- 
borar unha presentación con sopor- 
te informático acerca das éticas 
formais, expresando e elaborando 
conclusións fundamentadas. 

CD 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cum- 
primento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos 
humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só 
como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cida- 
dá, consciente do seu deber como 
elemento activo da vida política, 
colaborando na defensa e na difu- 
sión dos dereitos humanos tanto 

VEB4.1.1. Comprende a importan- 
cia que ten para a democracia e a 
xustiza, que os cidadáns e as cida- 
dás coñezan e cumpran os seus 
deberes (defensa dos valores éti- 
cos e cívicos, coidado e conserva- 
ción de todos os bens e servizos 

CSC 

 

 

 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.3. Proxecto de vida persoal: 
límites e oportunidades que ofre- 
cen as circunstancias persoais, e 
valores éticos que serven como 
guía. 

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as circuns- 
tancias que o rodean, salientando 
os límites que lle impoñen e as 
oportunidades que lle ofrecen para 
a elaboración do seu proxecto de 
vida, conforme os valores éticos 
que libremente elixe e que dan 
sentido á súa existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento ac- 
tual o/a rodean, identificando as li- 
mitacións e as oportunidades que 
se lle formulan desde as perspecti- 
vas social, laboral, educativa, eco- 
nómica, familiar, afectiva, etc., co 
obxecto de deseñar, a partir delas, 
o seu proxecto de vida persoal, de- 
terminando libremente os valores 
éticos que deben guialo/a. 

CSIEE 

a 

b 

d 

B3.4. Éticas formais e éticas ma- 
teriais. 

B3.5. Ética kantiana: carácter 
formal. Autonomía da persoa co- 

B3.3. Distinguir os principais valo- 
res éticos nos que se fundamentan 
as éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e 

VEB3.3.1. Define os elementos 
distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

CCL 



 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  na súa vida persoal como na so- 
cial. 

públicos, participación na elección 
de representantes políticos/as, res- 
pecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento 
das leis e das sentenzas dos tribu- 
nais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.). 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.3. Perigos dunha globalización 
sen valores éticos. 

B4.4. Promoción dos DDHH por 
parte dos Estados: fomento e en- 
sino dos valores éticos. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber 
da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos 
valores éticos como instrumentos 
indispensables para a defensa da 
dignidade e os dereitos humanos, 
ante o perigo que o fenómeno da 
globalización pode representar pa- 
ra a destrución do planeta e a des- 
humanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora con- 
clusións, en grupo, acerca das te- 
rribles consecuencias que pode ter 
para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política 
(egoísmo, desigualdade, interde- 
pendencia, internacionalización dos 
conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promo- 
ven o consumismo e a perda de li- 
berdade humana, etc.). 

CAA 

CSC 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e 
político que teñen todos os esta- 
dos, ante os riscos da globaliza- 
ción, de tomar medidas de protec- 
ción dos dereitos humanos, nome- 
adamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa 
vixencia, e a necesidade de res- 
pectalos en todo o mundo (deber 
de contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, fomen- 
tando a tolerancia, o respecto aos 
dereitos das demais persoas; ho- 
nestidade, lealdade, pacifismo, 
prudencia, e mutua comprensión 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   mediante o diálogo, a defensa e 
protección da natureza, etc.). 

 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

 

a 

d 

g 

h 

B5.1. Dereito e leis: finalidade, 
características e xustificación éti- 
ca. 

B5.2. Conflitos entre principios éticos 
individuais e principios normativos 
sociais. 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis 
xurídicas no Estado, para ga- 
rantir o respecto aos dereitos hu- 
manos, e disertar acerca dalgúns 
dilemas morais nos que existe un 
conflito entre os deberes éticos, 
relativos á conciencia da persoa, e 
os deberes cívicos que lle impoñen 
as leis xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as 
características das leis xurídicas 
dentro do Estado e a súa xustifica- 
ción ética, como fundamento da 
súa lexitimidade e da súa obedien- 
cia. 

CCL 

VEB5.1.2. Debate acerca da solu- 
ción de problemas nos que hai un 
conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde ci- 
vil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobedien- 
cia civil e obxección de conciencia. 

CCL 

CSIEE 



a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: 
posición orixinal e veo de ignoran- 
cia; criterio de imparcialidade; fun- 
ción dos dous principios de xusti- 
za. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento ético 
do dereito, e emitir un xuízo crítico 
acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en 
internet co fin de definir os princi- 
pais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación 
entre eles (posición orixinal e veo 
de ignorancia, criterio de imparcia- 
lidade e función dos dous principios 
de xustiza que propón). 

CAA 

CD 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico 
acerca da teoría de Rawls e explica 
a súa conclusión argumentada 
acerca dela. 

CCL 

a 

b 

B5.4. Os DDHH como ideais irre- 
nunciables. 

B5.3. Valorar a DUDH como con- 
xunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e as 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a 
importancia dos dereitos huma- 
nos como ideais para alcanzar po- 

CSC 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos 
DDHH referidos ao económi- co e 
ao social. 

B5.6. Organizacións que traballan 
pola defensa dos DDHH. 

deficiencias na súa aplicación, es- 
pecialmente no relativo ao ámbito 
económico e social, indicando a 
importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos. 

las sociedades e os Estados, e re- 
coñece os retos que aínda teñen 
que superar. 

 

VEB5.3.2. Sinala algunha das defi- 
ciencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e 
falta de acceso á educación, á sa- 
úde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

CSC 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e volunta- 
rios/as que, en todo o mundo, tra- 
ballan pola defensa e respecto dos 
dereitos humanos: Organización 
das Nacións Unidas (ONU) e os 
seus organismos, como FAO, Or- 
ganismo Internacional de Enerxía 
Atómica (OIEA), Organización 
Mundial da Saúde (OMS), Organi- 
zación das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non 
gobernamentais como Greenpea- 
ce, UNICEF, Cruz Vermella, Media 
Lúa Vermella, etc., así como o Tri- 
bunal Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión Euro- 
pea, etc. 

CCEC 

CD 

CSC 

a 

b 

d 

e 

B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz e a 
solidariedade coas vítimas da vio- 

B5.4. Entender a seguridade e a paz 
como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un 
compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e inter- 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos 
grupos, acerca da seguridade e a 
paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa im- 
portancia para o exercicio do derei- 

CCL 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



g 

h 

lencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

nacional (preámbulo da Constitu- 
ción española), identificando e 
avaliando o perigo das novas 
ameazas que xurdiron nos últimos 
tempos. 

to á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións 
(artigo 3 da DUDH). 

 

VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha as- 
piración colectiva e internacional 
recoñecida na Constitución espa- 
ñola, e rexeita a violación dos de- 
reitos humanos, amosando solida- 
riedade coas vítimas da violencia. 

CSC 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a se- 
guridade no mundo actual (terro- 
rismo, desastres ambientais, catás- 
trofes naturais, mafias internacio- 
nais, pandemias, ataques ciberné- 
ticos, tráfico de armas de destru- 
ción masiva, de persoas e de órga- 
nos, etc.). 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B5.10. As Forzas Armadas na 
Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Arma- 
das. 

B5.12. Conflitos armados: impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais na súa prevención e na 
súa solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na 
Constitución española ás For- zas 
Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, reflexio- 
nando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e 
limitar o uso e as aplicación da for- 
za e do poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asu- me 
como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais reali- 
zados por España en defensa da 
paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de orga- 
nismos internacionais (ONU, 
OTAN, UE, etc.). 

CSC 

VEB5.5.2. Explica a importancia da 
misión das forzas armadas (artigo 
15 da lei de defensa nacional) en 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   materia de defensa e seguridade 
nacional, de dereitos humanos e de 
promoción da paz, e a súa contri- 
bución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacio- 
nais como internacionais. 

 

VEB5.5.3. Analiza as consecuen- cias 
dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito interna- 
cional fundamentado na DUDH. 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 



a 

b 

e 

f 

h 

m 

B6.1. Validez ética dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos. 

B6.1. Identificar criterios que per- 
mitan avaliar, de xeito crítico e re- 
flexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co res- 
pecto aos dereitos e valores éticos 
da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para atopar algúns 
criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de pro- 
xectos científicos e tecnolóxicos, 
considerando a idoneidade ética 
dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as conse- 
cuencias persoais, sociais e am- 
bientais que a súa aplicación poida 
ter. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

f 

g 

h 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

B6.2. Estimar a necesidade de facer 
cumprir unha ética deontoló- xica 
a científicos/as, tecnólogos/as e 
outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a 
necesidade de apoiar a creación e 
o uso de métodos de control, e a 
aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as 
e, en xeral, para todas as profe- 
sións, fomentando a aplicación dos 
valores éticos no mundo laboral, 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   financeiro e empresarial.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

A temporalización dos contidos realizarase de acordo á disposición ao traballo dos alumnos, mediante o 

visionado de materiais e o diálogo no aula, cuestionando condutas. 

. 

1º de ESO 

- 1°avaliación: bloque 1: a dignidade da persoa.  
- 2ª avaliación: bloque 2: a comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións humanas e 

bloque 3: a reflexión ética. 
- 3ª avaliación: bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2º de ESO 

- 1ª avaliación: bloques 1 e 2 (A dignidade da persoa e A comprensión, o respecto e a igualdade 

nas relacións interpersoais) 

- 2ª avaliación: bloques 3 e 4 (reflexión ética e a xustiza e política) 

- 3ª avaliación: bloques 5 e 6 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos) e (Os valores éticos 

e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía) 

3º de ESO 

- 1ª avaliación: bloque 4 (a xustiza e a política).  
- 2ª avaliación: bloque 5 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos. 



- 3ª avaliación: bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa coa ciencia e a tecnoloxía). 

4º de ESO 
- 1ª avaliación: bloque 1 (a dignidade da persoa) e bloque 2 (a comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións persoais). 

- 2ª avaliación: bloque 3 (A reflexión ética) e bloque 4 (a xustiza e a política) 

- 3ª avaliación: bloque 5 (os valores éticos, o Dereito, a Declaración Universal e outros tratados 

sobre dereitos humanos) e bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A materia Valores Éticos avalía tanto os coñecementos adquiridos como as actitudes e a sensibilidade 

respecto dos contidos do currículo que se refiren aos mencionados nesta programación. 

A avaliación é, neste caso, semanal, xa que a materia se imparte en sesións de 1 hora semanal. 

Avalíanse  continuamente os coñecementos, actitudes, participación, capacidade de compresión e 

expresión dos alumnos, mediante o seu seguimiento individualizado, así como da realización das tarefas 

na aula ou na casa. 

 

Cada actividade realizada será avaliada de forma individual ou colectiva, estas actividades comprenden a 

modo de exemplo: 

- Lecturas, desenvolvemento por escrito de argumentaciones, definicións, dilemas ou exemplos. 
- Desenvolvemento oral de argumentaciones sobre temas ou cuestións suscitadas en clase 
- Debates en grupo sobre o visionado de curtos, documentales ou materiais videográficos 
- O silenzo, a atención, o respecto e a participación son elementos fundamentais que darán sinal 

das aprendizaxes dos alumnos, estes criterios serán expostos polo profesor ao comezo do curso 
e durante todo o desenvolvemento do mesmo 

- Poderánse incluír exames ou probas avaliables anunciadas ou non, que poidan ser realizadas 
con ou sen axuda de libros, Internet ou outros medios 

- Avaliarase o interese ao pedir aos alumnos que conserven os materiais e tarefas realizados 
durante o curso agrupados para que poidan ser evaluados polo profesor valorando 
especialmente a orde, a limpeza, a conservación e a calidade na realización das tarefas. 
Trimestralmente o profesor evaluará estes cadernos ou apuntes e traballos para a cualificación 
parcial e final dos alumnos. 

- Terá especial atención a creatividade e o progreso nas aprendizaxes para a avaliación final da 
materia. 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A 

MATERIA. 

 6.1 Principios metodolóxicos xerais: 
 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen 
a práctica docente. Por tanto, serán comúns a toda a etapa. 
A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre 
profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí.  



Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como 
no método de indagación e de experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, 
sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  
Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de 
estudo e en que momento elaborativo se encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control 
sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos anteriores. 
Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos 
en colaboración con outros departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua 
Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da lectura comprensiva. 
 
As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, 

dado que estas posúen unha grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre 

a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe 

correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse maioritariamente polas 

experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da 

estrutura mental de alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao 

sentido común fai especialmente necesario nesta área o coñecer cáles son os esquemas mentais dos 

alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito dunha 

experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo 

situacións problemáticas, onde o alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, 

proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou contraexemplo que posibilite pór en 

cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa 

evolución cara a argumentacións máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e 

na medida do posible, a contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe 

significativa e funcional. 

4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na 

complexidade dos mesmos dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, 

chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha progresión na complexidade ao longo 

da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como 

propio polo grupo. As relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a 

participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando as normas establecidas 

democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta 

función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o 

xustifican, desde favorecer o nivel de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o 

deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten a aprendizaxe entre iguais. Tras a 

realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 



8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na 

aula.  

 

6.2 Estratexias metodolóxicas: 
 

Empregaremos unha metodoloxía baseada en: 

- Uso de técnicas básicas de traballo: escoitar, ler comprensiva e analíticamente, subliñar, definir, 

elaborar fichas e organizar o caderno de clase, tomar notas sobre a información oral e visual recibida, 

analizar gráficos e datos estatísticos. 

- Análise e comentario de textos editados en soportes diversos. 

- Exposición argumentativa de contidos estudados, oralmente e por escrito. 

- Elaboración de respostas a cuestionarios sobre os conceptos estudados. 

- Elaboración de resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Procura, selección e análise de información relevante utilizando diversas fontes. 

- Uso das novas tecnoloxías da información, ben como medio de consulta, de participación en foros de 

discusión, de produción de documentos, etc. 

- Participación en debates debidamente planificados atendendo a fins dialógicos e aplicando os contidos 

adquiridos na materia. 

- Realización en grupo de traballos de sínteses e investigación sobre algúns dos problemas suscitados. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 

- Esquema da unidade. 

- Discusións en grupo. 

- Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: actividades manuais-artísticas sinxelas, 

procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula, visionado e 

análise de filmes e documentais, indagacións bibliográficas, resolución de problemas e exercicios do 

caderno de Actividades, traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais: adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 



6.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os 

aspectos da práctica docente. O uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, 

obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o uso adecuado destas canles 

e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, 

simulacións virtuais, etc., de maneira que preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

 

6.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 
 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do 

seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun texto científico que sexa atractivo para eles. Esta 

actividade levarase a cabo preferentemente ao comezo da clase. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar 

termos no dicionario, comprensión de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e 

frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos ou imaxes.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e 

desenvolvendo habilidades persoais que lles permitirán resolvelos.  

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN. 
 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Citar os elementos transversales 

na programación de Valores é redundante xa que todos os chamados "elementos transversais” danse no 

área de Ética. Traballaráse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional. 

Fomentarase: 

- A calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidad, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidad (diversidade funcional) ou por todas aquelas medidas que 



sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación 

educativa de calidade en igualdade de oportunidades. 

-  A igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

- a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia ilexítima, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas da violencia e a 

prevención de calquera tipo de violencia ilexítima 

- As medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial e a creatividade a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. Neste sentido os 

alumnos deberán levar a cabo parte das súas tarefas para ser expostas ante a comunidade educativa ou 

a sociedade en xeral adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

da vida diaria dos alumnos, nos términos e condicións que garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudable e autónoma. 

- A educación e a seguridade vial, incorporaránse elementos curriculares e se promoverán accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os 

seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peatón, viaxeiro e condutor de bicicletas, 

respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 

Engadir a todos eles tres elementos que apareceron na sociedade recientemente e que deben ser 

tratados como elementos transversales no currículo: 

1. Uso racional das redes sociais, prevención do mal uso, abuso e falta de control na redes sociais. 

2.  Procura significativa e relevante de información diferenciando o seu carácter importancia e relevancia, 

desechando aquelas fontes irrelevantes, tóxicas, non fiables ou de calquera outro carácteres, 

3. O xogo, a adición e o mal uso do diñeiro e da propia saúde ao enfrontarse ao xogo e as apostas 

económicas en locais, con amigos e o uso e abuso de sustancias tóxicas ou adictivas. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan 

ao longo do curso.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os alumnos terán como materiais tanto os recursos impresos dispoñibles na biblioteca escolar como 

Internet (publicacións periódicas dixitais e páxinas de referencia, en especial aquelas que están 

relacionadas con organizacións de defensa dos dereitos humanos). 



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa 

diversidade, establecendo medidas que permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas 

necesidades, os contidos e estándares de aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse 

a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

Atenderase aos requerimentos realizados tanto polo departamento de orientación como pola dirección do 

centro, os titores dos alumnos ou os seus pais, sempre que se correspondan cun informe das medidas a 

adoptar. En todo caso consideramos perfectamente posible integrar na clase ordinaria de Valores Éticos 

todos os alumnos pola propia natureza da materia e a incidencia que fai na dignidade da persoa e no 

respecto á diversidade. 

 Alumnos con necesidades de apoio  

Cando sexa necesario ao longo do curso adecuaranse as programaciones ás características de grupos 

de alumnos, cambiando os materiais de traballo, o modo de organización, as tarefas a realizar para 

conseguir a motivación e o traballo dos alumnos. 

 Alumnos con necesidades educativas especiais 

 Só para alumnos con avaliación psicopedagóxica, cando sexa prescriptivo realizaranse as adaptacións 

significativas b) De acceso ao currículo: provisión ou adaptación de medios técnicos. c) De ampliación ou 

enriquecimiento, de menor a maior significatividade: actividades de profundización e complementación, 

adaptacións de ampliación ou enriquecimiento e agrupamientos flexibles. Alumnado con altas 

capacidades con informe psicopedagógico. 

10. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS 

APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS PARA O ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON AVALIACIÓN NEGATIVA 
 

Pola propia natureza da materia Valores Éticos os alumnos adoitan obter unha avaliación positiva da 

materia, cando non é así ocorre invariablemente que deben repetir curso. 

No improbable caso de que haxa alumnos que deban recuperar a materia de cursos anteriores 

facilitaráselles un cuadernillo de actividades que deberán entregar ao departamento no mes de febreiro e 

dependendo da súa realización deberán no seu caso realizar ademais unha proba obxectiva en relación 

cos contidos mínimos traballados en devandito cuadernillo para superar a materia pendente, para esta 



proba facilitarase un modelo con polo menos 15 días de antelación. 

En todo momento atenderase ao desenvolvemento da acción tutorial e a orientación educativa, 

académica e profesional. 

11. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR  
 

Para os alumnos que repiten o curso contémplanse dúas posibilidades: 

 

a) Para aqueles que teñan superado a asignatura do ano anterior, é dicir, que non a teñen 

pendente, non se prevé ningunha medida especial, xa que non necesitan reforzo. Non obstante, 

realizaranse novas actividades para non repetir as mesmas do ano pasado e, dese modo, evitar 

a pérdida de motivación pola súa parte. 

b)  Para aqueles que repiten o curso tendo a asignatura suspensa do ano anterior, ó principio de 

cada unidade faranse actividades que nos permitan detectar as necesidades dos estudantes, de 

modo que podamos abordar os contidos que lles resultan difíciles de asimilar. Traballarase 

tamén con materiais individuais, preparados para cada un segundo as súas necesidades. Estes 

poden ser similares a aqueles cos que traballan os alumnos con reforzo, segundo a 

circunstancia. 

12.  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa 

comunidade. Os criterios de avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen 

os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos 

tamén no Decreto, permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe 

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles e avaliables e permiten 

graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b 

desta programación. Os estándares de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de 

cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua 

e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos 

de Avaliación. 



-O profesor realizará un seguimento da conduta e as tarefas na aula e na casa tendo en conta os 

principios no aula de silencio, atención respecto participación creatividade, calidade, claridade, limpeza e 

orde respecto das tarefas que deban realizar os alumnos.  

- Poderanse incluír probas que se poida utilizar material ou non para evaluar os criterios anteriormente 

sinalados. 

 12.1 CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

INICIAL  
 

Realizarase unha avaliación inicial que consistirá en medir a capacidade lingüistica, expresiva, 

argumentativa, social e cidadá dos alumnos facendo que se presenten a sí mismos e que expliquen a súa 

percepción e os seus coñecementos previos acerca da materia.  

12.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Para a avaliación teranse en conta os seguintes procedementos: 

- Observación en clase dos alumnos: valorando aspectos como o silencio, a atención, 

respecto, participación 

- Procura de información en casa 

- Realización das tarefas propostas  

- Realización, no seu caso, das probas escritas necesarias.  

- En todo caso o profesor da materia informará aos alumnos previamente sobre si deberán 

realizar ou non algún tipo de proba escrita para a súa avaliación inicial, parcial e final. 

 

 12.3 INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

A avaliación realizarase mediante a observación das actividades propostas en clase, a atención e o 

interese demostrado polo alumno e o respecto cara aos demais.  

As porcentaxes son as seguintes: 40% corresponde á actitude en clase e á participación. 60% 

corresponde ás actividades propostas polo profesor, incluíndo, cando sexa oportuno, exames.  

No caso de que o alumno teña a actitude adecuada e realice as tarefas encomendadas superarán a 

avaliación. No caso de que non se supere a avaliación positivamente poderá recurrirse a unha proba ou a 

un traballo. Será necesario alcanzar a cualificación de 5 para aprobar a materia.  



A nota media, por avaliación, deberá alcanzar a cualificación mínima de 5 para lograr o aprobado. 

Aqueles alumnos que non superen a avaliación deberán realizar unha proba de recuperación dos 

mesmos.  

Os alumnos que superen as tres avaliacións correspondentes a cada periodo lectivo, superarían 

positivamente a materia e a súa nota final será a media das tres avaliacións (ou a da correspondente 

recuperación). Aqueles alumnos que non superen parcial ou totalmente a materia poderán realizar unha 

proba extraordinaria no mes de setembro ou entregar un dossier que conteña as actividades propostas 

polo profesor. Poderá tamén realizarse unha proba escrita sobre os contidos mínimos descritos 

anteriormente. Nela será imprescindible obter unha cualificación de 5 para aprobar.  

A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 10% na respectiva nota. 

Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá 

que presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 

A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 

para a nota inmediatamente posterior no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a 

adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de traballos e outros pedidos polo 

profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  

Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo 

electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de 

contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios telemáticos/electrónicos, 

sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame 

de recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno 

non asiste na data do exame deberá traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares 

contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación 

mínima de 5 puntos non podendo sumarse a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 

en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada 

de atención por interromper a a explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, 

non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 



 

12.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
 

 Os alumnos serán cualificados de acordo cos seguintes criterios 40% actitude en clase, incluíndo 

silencio, atención, respecto e participación e 60% tarefas realizadas correctamente por parte do 

alumnado. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

Participarase activamente nas actividades complementarias e extraescolares que propoñan os 

departamentos en particular os de Xeografía e Historia e Linguas, así como aquelas actividades que 

formen parte das desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Biblioteca. 

Sinalar neste apartado a tutoria entre iguais, programa de mentorización ou autorización para mellorar a 

convivencia e a competencia do alumnado, propoñerase aos alumnos desta materia que participen no 

mesmo o que incidirá na súa nota final en relación coa cualificación da actitude en clase. 

14.  INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade 
educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e 
cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de 
forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas 
deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos 
conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e 
informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da miña 
programación de aula con unha distribución 
e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades 
en función dos estándares, en función dos 

   



distintos tipos de contidos e en función das 
características dos alumnos. 

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de 
agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o 
máis posible, ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, 
procedementos e instrumentos de avaliación 
que permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o grao 
en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos 
na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de ensino-
aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 

   

15. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan 

que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a 

adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica 

tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro que se presentan a continuación:  

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña 
actividade educativa tendo como 
referencia o Proxecto Curricular de 
Etapa e o contexto físico e cultural do 
centro. 
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Formulo os estándares de aprendizaxe 
de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e 
alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós 
contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos 
esixibles e informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da 
miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión 
adecuada ás características de cada 
grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo 
actividades en función dos estándares, 
en función dos distintos tipos de 
contidos e en función das 
características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
(persoais, materiais, de tempo, de 
espazo, de agrupamentos...) axustados 
á programación didáctica e , sobre 
todo, axustado sempre,o máis posible, 
ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os 
criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o 
grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación 
recollidos na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de 
ensino-aprendizaxe propoño e realizo 
accións de mellora. 

   

 
Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras 
como a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 
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16. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN  
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda 

maiores, por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable 

a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as 

necesidades que se detecten no día a día da aula, tanto na necesidade de reforzar e repasar 

como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste 

sentido, será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e 

reforzando entre as diversas materias. 

 

17. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO 

ENSINO NON PRESENCIAL 
 

17.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de 

interacción entre profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí. Esta será a exposta na 

progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula 

virtual do centro así como na páxina web do centro os apuntamentos e actividades realizadas 

na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa casa, 

entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu 

estudio diario mediante a mensaxería da aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará 

os contidos contemplados na programación para tal día mediante Webex ou outro dispositivo 

similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que 

poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as faltas no programa Xade así como os 

problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 
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- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades. 

17.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 
 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da 

programación. No caso de ensino semipresencial ou a distancia, seguirase empregando o libro 

de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto 

o docente como o alumnado precisa dun ordenador con conexión a internet para realizar o 

seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade desde o centro realizaráse unha lista de todo 

aquel alumnado que poida ter problemas de falta de medios,  para solucionar este problema 

con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma 

escrita  mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como 

mediante o correo electrónico corporativo de cada docente e as clases virtuales. 

 A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o 

programa Abalar do centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido 

número de alumnado.  

 

17.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de 

atención a diversidad ecos alumnos que así o precisen. Estas medidas seguirán no caso dun 

posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e 

diferentes ao resto da clase.  

A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o 

funcionamento da aula virtual e das clases online, entregando algunas das actividades 

propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas 

antes dunha situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, 

os contidos e as actividades estarán adaptadas ao seu nivel curricular. Se fose preciso, 

adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 
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13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a 

realización de actividades propostas, tanto as diarias ao longo das clases como as actividades 

finais que suporán un 60% da nota neste caso, fronte a un 40% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o 

comportamento en rede e a realziación do traballo proposto durante o discurrir da conferencia 

cun porcentaxe dun 40%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades 

didácticas en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 60%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na 

aula virtual coa finalidade de que non desconecte do discurrir diario das clases. Estas 

actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da 

proba escrita de avaliación no momento no que o alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades 

trimestralmente sobre os contidos do curso anterior que suporá o 40% da calificación, e unha 

proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa 

proba escrita será cambiada por un traballo sobre os mesmos contidos que realizaran nas súas 

casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web 

do centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 

Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non 

pode realizar a proba de recuperación debido a un confinamento, esta proba realizaráse cando 

o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo 

docente. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as necesidades da actividade educativa: 

biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun 

número suficiente de aulas para acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas ou 

obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar case sempre coa aula de Abalar e a 

biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural 

e natural. O concello de Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de atención á 

infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, 

abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría dos alumnos chegan en transporte 

particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación 

Secundaria Obrigatoria, no centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante para a súa formación como persoas 

entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a 

agricultura e gandaría), o secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento 

da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na cultura galega desde tempos 

prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 
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Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso da especialidade de Xeografía e 

Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o curso 2021/2021. O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma 

un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes cursos: 

- 1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

- 2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos para comenzar as tarefas 

indicadas polo profesor.  

3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dñuas nenas con discapacidade intelectual do 40 por cento, dous 

alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre os que atopamosndous 

alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS (adaptación curricular significativa) e outro con 

serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa Introdución, o seguinte: 

 

“O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. 

Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a 

realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos 
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sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a 

ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación primaria; favorecer a 

comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as 

competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir 

que a través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación 

con contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en 

Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia 

ten para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 

competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. 

 

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de 

Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso céntrase na 

globalización. 

 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO. 

 

Na secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda procurouse unha 

repartición o máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar do xeral ao particular, 

traballando nos primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de complexidade á medida que se avanza na etapa. 

Dese xeito, procúrase ir da identificación e da localización dos primeiros cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas no 

remate da etapa. A Historia recibe un tratamento semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan 

un enfoque máis xeral, que abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa para o estudo da historia 

contemporánea. En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular 

a aplicar na aula. 

 

Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención 

especial a educación cívica, a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías da información e da 

comunicación. A materia de Xeografía e Historia é un vehículo axeitado para animar ao emprendemento. Ademais, o desenvolvemento 

sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. 

 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis 

simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver 
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metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque 

orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, 

promotor/a e facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.” 

 

A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo curso de 4º ESO, o cal a súa vez 

divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional). 

 

Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a introdución dos estándares e os 

resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver 

pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da comunidade 

autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o cadro que reflicte todo o referido a 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si.  

 

1º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. ▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer 
as relacións entre os movementos da terra e 
a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 
planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 
horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, 
e compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.3. Proxeccións e sistemas de 
coordenadas. Imaxes de satélite e os seus 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e 
coñecer as imaxes de satélite e os seus 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas. 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

principais usos. usos principais. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. ▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 
Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, 
e identificar as súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais 
do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.8. Unidades do relevo do espazo ▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades ▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e ▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

xeográfico europeo. e os elementos principais do relevo 
continental. 

os elementos principais do relevo europeo. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.  

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes 
de satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A Historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas restos 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

materiais ou textuais. 

▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas 
escalas temporais sobre as conquistas de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. 

 

▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Evolución das especies e a 
hominización. 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión 
global. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B3.9.1. Paleolítico: etapas; características 
das formas de vida; cazadores colectores. 

▪ B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos 

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 

▪ CSC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e 
expansión das sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e comercio; 
organización social. 

▪ B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e 
petróglifos. 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

describe as características básicas da vida 
en cada un. 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolítica e o papel da muller nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e 
artísticos; pintura e escultura. 

▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de 
Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. ▪ B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. ▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB3.13.2. Describe as principais 
características das etapas históricas en que 
se divide Exipto.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. ▪ B3.14. Identificar as principais características 
da relixión exipcia. 

▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto. 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" 
gregas e a súa expansión. 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis 
gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización 
socio-política e económica das polis gregas 
a partir de fontes históricas de 
diferentestipos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das 
diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo. 

▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político 
grego e o helenístico. 

▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: 
arte, ciencia, teatro e filosofía. 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte 
e na cultura occidentais. 

▪ XHB3.19.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos 
das áreas do saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura europea parte da 
Grecia clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da 
historia de Roma. República e imperio: 
organización política e expansión colonial 
polo Mediterráneo. Cristianismo. 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, a economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de cambio e 
continuidade na historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 
etapas da expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e 
semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura. 

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos 
característicos de obras da arte grega e 
romana, diferenciando entre os que son 
específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.22. Península Ibérica: pobos 
prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. 
Proceso de romanización. A cidade e o 
campo. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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2º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Características xerais do medio físico 
de España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico 
de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico español e 
galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.3. Medio físico de España: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as 
unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimáticos. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo español. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades 
e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.5. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática da Península Ibérica e 

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o 

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

de Galicia. espazo xeográfico español e galego. España. ▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas 
bioclimáticas da Península Ibérica e de 
Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 
de España e de Galicia. 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as 
paisaxes de España e de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.7. Medio natural e problemas ambientais 
en España. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente español e 
galego, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e 
localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Poboación mundial: modelos 
demográficos e movementos migratorios. 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do 
mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 
continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 
migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B2.2. Poboación europea: distribución e 
evolución. 

 

▪ B2.2. Analizar a poboación europea no 
relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 
de poboación. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da 
poboación europea. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.2. Compara entre países a 
poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.3. Poboación española: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios. 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación 
de España e das súas comunidades 
autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.4. Poboación de Galicia: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 
galega, as súas etapas e os destinos 
principais.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.5. Proceso de urbanización no planeta. ▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes 
áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidades mundiais como 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 
evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 
cidades máis poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa posición 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.6. A cidade e o proceso de urbanización 
europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os seus 
contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que 
diferencien o urbano e o rural en Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do 
noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.7. A cidade e o proceso de urbanización 
en España e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as características das 
cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.8. Diversidade de medios naturais en 
España e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos a nivel peninsular e insular. 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais 
españois nun mapa, e explica a situación 
actual dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B2.9. Paisaxes no territorio español e 
galego. 

▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes 
humanizadas españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.10. Principais retos e problemas 
ambientais en España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os 
retos ambientais que afronta España, a súa 
orixe e as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada ▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns ▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa Idade Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 
Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 
entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.7. Caída do Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasións 
xermánicas. Imperio Bizantino e reinos 
xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio Romano coas 
dos reinos xermánicos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.8. Feudalismo. ▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as 
súas consecuencias. 

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e 
as relacións entre señores e campesiños. 

▪ CSC 

▪ B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión 
musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o 
seu alcance posterior. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-
Andalus na Idade Media. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

23 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.10. Reconquista e repoboación. ▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas e 
a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-
Andalus. 

▪ XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen 
os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño 
de Santiago. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B3.11. Expansión comercial europea e 
recuperación das cidades. Crise da baixa 
Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 
consecuencias. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as 
súas consecuencias económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha 
crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

▪ CSC 

▪ B3.12. Arte románica, gótica e islámica.  ▪ B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte 
románica, gótica e islámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

 

 

3º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude ▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 
satélite 

▪ XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Organización política e territorial de 
España. 

▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa 
e territorial de España. 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.2. Sectores de actividade económica. ▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector 
terciario dun país fronte aos do sector 
primario e secundario, e extraer conclusións. 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes 
datos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.3. Sectores económicos en Europa, en 
España e en Galicia. 

▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas 
que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

▪ XHB2.3.1. Diferencia os sectores 
económicos europeos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.4. Sistemas económicos do mundo. ▪ B2.4. Coñecer as características de diversos 
tipos de sistemas económicos 

▪ XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a 
súa interrelación dentro dun sistema 
económico. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

25 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 
sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.6. Recursos naturais e actividades 
agrarias. 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

▪ XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealistas, como exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as máis importantes 
masas forestais do mundo. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no 
mundo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ B2.7. Pesca: tipos e problemática. ▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e 
os seus problemas. 

▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B2.8. Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo. 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das 
rexións industrializadas no mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B2.9. Actividades terciarias: transporte. ▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de 
transporte no seu contorno. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 
itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu 
consumo en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.10. Actividades terciarias: comercio. ▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

▪ XHB2.10.1. Define os indicadores que miden 
os intercambios económicos dun país. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.2. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.3. Enumera as características dos 
bloques comerciais e as razóns polas que se 
constitúen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.11. Turismo. ▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e 
os seus efectos 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo 
na economía española e galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪  B2.12. Causas do desenvolvemento 
desigual no mundo. Débeda externa. 

▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países 
e textos onde se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual e a débeda 
externa entre países en desenvolvemento e 
os desenvolvidos. 

▪ XHB2.12.1. Comparar as características do 
consumo interior de países como Brasil e 
Francia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 
usando recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que agrupan as zonas 
comerciais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se 
reflictan as liñas de intercambio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.13. Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. Solucións ao 
problema. 

 

▪ B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 
medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. 

 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía) 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. ▪ B3.6. Comprender a significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada 
dos humanistas, artistas e científicos do 
Renacemento con etapas anteriores e 
posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento 
e do Humanismo na historia europea, a partir 
de fontes históricas de diversos tipos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.8. Arte renacentista e barroca. 

 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en Europa e en 
América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 
artistas, humanistas e científicos da época. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ B3.9. Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores 
e obras destes séculos. 

▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 
delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.10. Estado moderno: monarquías 
autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as características de 
réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.11. Monarquías modernas: unión 
dinástica de Castela e Aragón. Posición de 
Galicia. 

▪ B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos 
como unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna. 

▪ XHB3.11.1. Comprende os conceptos de 
cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de 
América. 

▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas que 
conduciron á descuberta de América para 
Europa, a súa conquista e a súa 
colonización. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

▪ CSC 

▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista e a colonización 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de América. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.13. Os conflitos europeos nos séculos 
XVI e XVII a través das políticas dos 
Austrias: reforma, contrarreforma e guerras 
de relixión; loita pola hexemonía e guerra 
dos Trinta Anos. 

▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas 
e as relacións exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

▪ CSC 

▪ CAA 

 

 

4º ESO – HISTORIA 

 

Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

▪ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo 
ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de 
textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 
como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como 
novo movemento cultural e social en Europa 
e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as características da 
cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B1.3. Arte e ciencia en Europa no século 
XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución 
Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a 
súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais  

▪ B2.1. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 
económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 
dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como 
evidencia para os/as historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

▪ B2.2. Identificar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da 
violencia empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 3. A Revolución Industrial  

▪ B3.1. Revolución Industrial: concepto; 
factores económicos, sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.2. Revolución Industrial: desde Gran 
Bretaña ao resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país pioneiro nos 
cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas 
escalas temporais e xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de 
industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.3. Consecuencias da Revolución 
Industrial. Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral 
feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ B3.4. Discusión en torno ás características 
da industrialización en España e Galicia: 
éxito ou fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios 
económicos en España e en Galicia, a raíz 
da industrialización parcial do país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

▪ CSC 

▪ B3.5. A ciencia no século XIX. ▪ B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século 
XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  

▪ B4.1. O imperialismo no século XIX: 
concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e 
a repartición de poder económico e político 
no mundo no derradeiro cuarto do século 
XIX e no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.2. Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais 
(aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B4.3. Causas e consecuencias da Gran 
Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 
dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 
desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da Revolución 
Rusa na súa época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar movementos culturais 
como o romanticismo, en distintas áreas, e 
recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  

▪ B5.1. Período de entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de 
entreguerras, e a súa conexión co presente, 
e estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas 
de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das 
crises financeiras de 1929 e de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita 
polo sufraxio da muller. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. ▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que 
fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B5.3. II República española e a Guerra Civil. ▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 
España á proclamación da II República e ao 
estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas 
durante a II República española, e reaccións 
a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

▪ B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. ▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B6.2. Desenvolvemento da II Guerra 
Mundial: extensión, fases, formas de guerra 

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 
conflito. 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

e principais consecuencias. xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de guerra 
total. 

▪ CAA 

▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 
rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa 
das causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

▪ B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría 
e plans de reconstrución posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra 
Fría no contexto de despois de 1945, e as 
relacións entre os dous bloques, os EEUU e 
a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.5. Procesos de descolonización en Asia e 
África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes 
da descolonización de posguerra no século 
XX e comprender os límites da 
descolonización e da independencia nun 
mundo desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do 
proceso descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos 
diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 60) e a India 
(1947). 

▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  

▪ B7.1. Evolución dos bloques soviético e 
capitalista. O "Welfare State". 

▪ B7.1. Entender os avances económicos dos 
réximes soviéticos e os perigos do seu 

▪ XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

illamento interno, así como os avances 
económicos do "Welfare State" en Europa. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 
derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC 

▪ B7.2. Crise do petróleo (1973). ▪ B7.2. Comprender o concepto de crise 
económica e a súa repercusión mundial nun 
caso concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 
1973 coa financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B7.3. Ditadura de Franco en España. ▪ B7.3. Explicar as causas de que se 
establecera unha ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi evolucionando esa 
ditadura desde 1939 a 1975. 

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra 
e a represión en España, así como as fases 
da ditadura de Franco 

▪ CSC 

▪ XHB7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de memoria 
histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  

▪ B8.1. Formas económicas e sociais do 
capitalismo no mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de 
cambios económicos, sociais e políticos a 
nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 
declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 
do estado do benestar. 

▪ CSC 

▪ B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do colapso da 
URSS e outros réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 
económicos e culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.3. Transición política en España: da 
ditadura á democracia (1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais feitos que 
conduciron ao cambio político e social en 
España despois de 1975, e sopesar distintas 

▪ XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

interpretacións sobre ese proceso. ▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: coroación 
de Xoán Carlos I, lei para a reforma política 
de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituíntes, aprobación da 
Constitución de 1978, primeiras eleccións 
xerais, creación do Estado das autonomías, 
etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 
historia das organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde 
a unión económica a unha futura unión 
política supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución da construción 
da Unión Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 
Unión Europea e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI  

▪ B9.1. A globalización económica: concepto e 
características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar 
algúns dos seus factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 
progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B9.3. Consecuencias da globalización. 
Relacións interrexionais; focos de conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios 
a nivel local, autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios máis e menos 
desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas 
realidades do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 
recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía  

▪ B10.1. Relación entre o pasado, o presente 
e o futuro a través da historia e a xeografía. 

▪ B10.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, como 
o desxeamento do Báltico. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século 
XXI. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 
varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B10.2. Cambio e continuidade. ▪ B10.2. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 

▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: 
Idade Contemporánea. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 
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3.b. Secuenciación das unidades didácticas: 

 

1º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: O PLANETA TERRA.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 

▪ Analiza e clasifica tipos de mapas e 
proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. 

Traballaremos con distintos mapas, tanto impresos como 
dixitais, así como globos terráqueos (clásicos e de tipo 
balón de praia), fichas de actividades, etc. 
 
Visionado do video que ofrece a web do Instituto 
Geográfico Nacional. 
 
Confección dun glosario dos termos propios da unidade: 
paralelos, meridianos, latitude, lonxitude, fuso horario, 
hemisferio, proxección cartográfica, mapa. 
 
Realiazación dos exercicios e fichas. 

Observación do 
traballo na aula. 
 
Elaboración de 
fichas de 
exercicios. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

- Explica as características dun mapa 
topográfico, os distintos elementos que 
figuran nel e os principais usos que se 
lle atribúen. 

- Formula as distintas características e 
utilidade dun mapa temático, e explica 
e argumenta cal é o tipo de mapa 
temático máis utilizado. 

▪ Analiza mapas de fusos horarios e 
comprende o procedemento das 
distintas unificacións horarias do 
planeta. 

- Explica en cantos fusos horarios está 
dividida a Terra e arguméntao. 

- Analiza os cambios horarios a partir de 
dsitintas situacións xeográficas 
formuladas. 

▪ Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais 
características. 

- Explica en que consisten os dous 
hemisferios nos que se divide a Terra, 
e que nome recibe o paralelo 0º. 

- Determina se a Terra é unha esfera 
perfecta, argumenta a súa resposta, e 
indica o nome que recibe a forma do 
planeta Terra. 
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- Explica as características dos dous 
hemisferios da Terra e formula en cal 
dos dos existe unha maior proporción 
de terras emerxidas. 

▪ Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa a partir da análise 
de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas. 

- Explica os distintos valores que poden 
alcanzar, en grados, os meridianos 
cara ao Leste ou cara ao Oeste. 

- Compara a lonxitude do Ecuador coa 
dun trópico e indica cal dos dous ten 
maior dimensión. 

 

▪ Indica as características e o uso 
dos meridianos e paralelos do 
globo terráqueo. 

▪ Compara distintos tipos de mapas e 
proxeccións. 

  - Analiza en grupos os tipos de mapas 
que se utilizan nos distintos países, 
compáraos, indica características e as 
súas vantaxes e inconvenientes. 

- Distingue as características e usos das 
diverssas proxeccións cartográficas. 

 

  

UNIDADE 2: O RELEVO DA TERRA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 
Posible realización dun mapa de Galicia en plastilina, 
representando os principais elementos do relevo e ríos, 
mapa que levarán como agasallo para as súas casas, 
enmarcado para ser colgado. 

 
Observación do 
traballo na aula: 
mapa plastilina 
 
Elaboración de 
mapas mudos 
 
Proba de 
avaliación nos 
mapas 
interactivos ou 
mudos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta e localiza 

correctamente espazos xeográficos e lugares 

nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español, europeo e mundial situando os 

elementos principais en mapas e planisferios. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos do relevo 
europeo. 

Localiza nun mapa físico mundial 
os principais elementos e 
referencias físicas: mares e 
océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e das principais 
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cadeas montañosas. sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, 
europeo e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Coñece as características do relevo 
europeo. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 3: A HIDROSFERA:AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

de España, de Europa e do mundo. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Explica as características dos distintos 
corpos de auga e diferénciaos 

Localiza nun mapa físico mundial os 
principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais 
cadeas montañosas. 
 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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UNIDADE 4: O  TEMPO ATMOSFÉRICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza e describe o tempo 
meteorolóxico e o clima de España a 
partir de mapas e datos estatísticos. 

 
Dada a complexidade do tema, trataremos de explicar 
dun xeito sinxelo os factores e elementos do clima, así 
como a diferenza entre tempo atmosférico e clima. 
 
Analizaremos algún mapa de tempo, visitando a páxina 
web da Aemet e veremos algún espazo meteorolóxico-
informativo, preferentemente de TVE ou da TVG. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe correctamente 

os grandes conxuntos bioclimáticos que 

forman o espazo xeográfico europeo. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 5: OS CLIMAS DA TERRA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa e analiza e 
compara os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. 

 
Trataremos de describir e explicar a distribución e 
características dos principais climas do mundo, 
axudándonos sempre de mapas que o ilustren. 
 
Elaboraremos algún climograma e faremos o seu análise 
e comentario. 
 

 

  
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 
 

Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso 
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continente. contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicten os elementos máis importantes. 

Identifica as principais características 
das grandes zonas climáticas da 
Terra. 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web que están 
directamente relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

 

UNIDADE 6: AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

  
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes de climas 
temperados 

Describe os factores formadores e 
modeladores das paisaxes naturais e 
humanizadas. 

 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
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páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 7: O  AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
 
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 
 
Veremos dos capítulos da serie de TVE “Climas 
extremos” para comprobar as implicacións do clima na 
vida cotiá das persoas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

Indica as principais particularidades 
das paisaxes de climas extremos. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos do ámbito peninsular e 
insular. 

 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

consecuencias.  

• Coñece os principais espazos naturais 

protexidos no ámbito peninsular e insular. 

 

UNIDADE 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS 
CUALIFICACIÓN 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas 
e recursos web directamente relacionados 
con eles. 

 
Unidade de carácter eminentemente práctico, axeitada para 
traballar a través da prensa, tanto dixital como en papel. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e avaliación 
das actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Coñecer, describir e valorar 

a acción do home sobre o 

medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

• Entende a idea de 

“desenvolvemento sostible” 

e as súas implicacións. 

• Relaciona áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos e 

políticos. 

• Entender a idea 

Indica as consecuencias da relación entre 
a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave relacionados 
con el. 
 

Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 
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UNIDADE 9: A PREHISTORIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe os cambios evolutivos 
desde os primates ata os homínidos 
e a especie humana na actualidade. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a Prehistoria e a evolución humana, 
faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Faremos algunha lectura de textos breves sobre cada un 
dos períodos e sobre o papel da muller nese tempo. 
 
Traballaremos tamén o xacemento de Atapuerca a través 
dos materias que ofrece a súa fundación na web. 
 
Veremos o capítulo da serie de TVE “La odisea de la 
especie”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Establece a orixe da especie humana nos 

primates, describe o proceso de hominización 

e a evolución humana desde o 

Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna e 

a Idade Contemporánea. 

• Identifica e caracteriza o Neolítico e o 

Paleolítico describindo os modos de vida 

propios de cada unha destas etapas da 

Prehistoria. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados 

 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxico diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. 
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UNIDADE 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os principais trazos dsa 
organización social e económica en 
Mesopotamia e no Antigo Exipto. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre Mesopotamia e o antigo Exipto, faremos 
unha lectura dos apuntamentos da unidade didáctica, a 
partir da que iremos explicando e tratando os contidos e 
conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura. 
 
Procuraremos e leremos novas xornalísticas sobre a 
destrución de patrimonio artístico levado a cabo 
recientemente como consecuencia do conflito sirio. 

 
Veremos algún video corto sobre a historia e a arte 
mesopotámica e exipcia, así como o capítulo 
corresponde da serie “Érase una vez el hombre”.  
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e describe as civilizacións urbanas 

que se estableceron en Mesopotamia e 

Exipto a partir do IV milenio a.C. 

• Recoñece, explica e establece a cronoloxía 

das principais etapas da historia do Antigo 

Exipto caracterizando o seu contexto 

xeográfico, político e social. 

• Describe manifestacións representativas da 

arquitectura e da arte no Antigo Exipto e en 

Mesopotamia. 

• Comprende e describe as principais 

características da relixión egipcia. 

Interpreta mapas temáticos sobre a 
xeografía, o río Nilo e as fases da 
expansión do Exipto dos faraóns. 

Describe as principais características 
das etapas históricas nas que se 
divide Egipto. 

Identifica, sitúa xeograficamente e 
describe construcións paradigmáticas 
da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. 

Recoñece e describe as deidades do 
Antigo Exipto. 

Identifica e describe os ritos, mitos e 
crenzas relixiosas do Antigo Exipto. 
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UNIDADE 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Grecia, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. Ás veces, estas actividades 
implicarán debuxar elementos da arquitectura grega. 
 
Estudaremos, sen pretender que o memoricen, o alfabeto 
grego y procuraremos no diccionario palabras de orixe 
grega, co obxectivo de comprobar o legado heleno na 
nosa cultura e lingua. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte gregas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Grecia da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe as particularidades da 

polis, a súa extensión reducida, as súas 

actividades económicas e a súa organización 

social e política. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Identifica a orixe grega do concepto de 

democracia, caracteriza o funcionamento da 

democracia ateniense e reflexiona sobre as 

súas características. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

Caracteriza o espazo físico da polis e 
algúns trazos da súa organización social 
e económica. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Recoñece e describe os trazos da 
democracia ateniense e compáraa coa 
nosa actual concepción da 
democracia. 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 
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3º TRIMESTRE 

UNIDADE 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Emprega adecuadamente mapas para 
situar correctamente os diferentes pobos 
prerromanos na Península. 

 
Faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Localiza os diferentes pobos prerromanos na 

Península Ibérica e sitúa as principais 

colonias gregas no territorio peninsular. 

• Caracteriza os modos de vida dos pobos 

iberos, celtas e dos pobos colonizadores e 

ademais os aspectos básicos da súa 

organización social, económica, artística e 

cultural 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

Describe as particularidades dla 
organización social e económica e da 
vida cotiá dos iberos e dos celtas. 

Identifica e describe con detalle 
mostras representativas da arte 
ibérica e celta. 

Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos e 
expón o tema oralmente e por escrito. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
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UNIDADE 13. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía, pero sen esquecer a colección de 
Astérix. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Roma da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. 

Analiza e explica os procesos de 
expansión territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
 

Identifica e describe o funcionamento 
das institucións políticas de Roma en 
diferentes períodos históricos. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma 
en diferentes etapas da súa historia. 
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UNIDADE 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas nla comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual 

Identifica distintos trazos da organización 
socio-política e económica das polis 
gregas a partir de diferentes tipo de 
fontes históricas 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 
 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 

Explica as características xerais da 
arte romana e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e 
romana. 

 

 

UNIDADE 15. A HISPANIA ROMANA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 

 
Observación do • Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 
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etapas e de sucesos históricos. que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Visitaremos as páxinas web de algúns dos museos e 
restos romanos atopados en España, especialmente os 
da bisbarra e os de Lugo. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 
Proba de 
competencias 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Analiza e describe os diferentes aspectos da 

romanización de Hispania e a pervivencia da 

romanización na nosa cultura e sociedade. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma en 
diferentes etapas da súa historia 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes 
 

Caracteriza as fases da conquista 
romana de Hispania e describe a 
organización do territorio hispano en 
diferentes etapas. 

Explica diferentes aspectos sociais, 
económicos e da vida cotiá propios da 
romanización da Península Ibérica 

Identifica, describe e aprecia o valor 
histórico-cultural de diferentes restos 
e manifestacións artísticas do legado 
romano na Península Ibérica. 

 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

54 
 

 

2º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Explica e sitúa cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade Media e o 
proceso de descomposición do Imperio 
romano de Occidente. 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 

 

 

• Establece o paso da Idade Antiga á Idade 

Media. 

• Expón a nova situación económica, social e 

política dos reinos xermánicos. 

• Explica o Imperio bizantino como 

continuación do Imperio romano de Oriente. 

• Describe o Imperio carolinxio como último 

intento de reconstrución do Imperio de 

Occidente. 

• Expón o nacemento dunha nova relixión: o 

Islam. 

 

Analiza os pobos xermánicos: 
formación, organización, formas de 
vida e cultura. 
 

Estuda un dos reinos xermánicos: orixe, 
organización, formas de vida e cultura. 
 

Explica o proceso de ruralización a 
causa da destrución das cidades e que 
consecuencias culturais e económicas 
se derivan disto. 
 

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

Expón as características culturais do 
Imperio bizantino (modo de distribución, 
economía, relixión e arte) e compáraas 
coas propias doutras culturas. 
 

Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e 
expón a importancia da figura de 
Carlomagno coas repercusións que o 
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seu legado ten na Europa actual. 
 

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

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

 

 

UNIDADE 2: AL-ANDALUS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior  e interpreta mapas e 
eixes cronolóxicos que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o proceso de expansión do Islam no 

mundo e en Al-Andalus e sabe identificar as 

distintas etapas da súa historia. 

• Analiza a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socio-

económicos, políticos e culturais e 

comprende o proceso das conquistas e a 

repoboación na Península Ibérica. 

• Caracteriza a sociedade e as diferentes 

formas de go-berno existentes nas distintas 

etapas de Al-Andalus ao longo dos séculos 

de dominación musulmá, aludindo ás súas 

actividades económicas e ao seu xeito de 

organización. 

• Recoñece as características da arte islámica 

Explica a importancia de Al-Andalus 
na Idade Media 
 

Describe aspectos clave da economía, 
a organización social, a cultura e a 
arte de Al-Andalus. 
 

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes na historia de 
Al-Andalus e sitúaos na súa etapa 
correspondente 
 

Coñece as novidades culturais que 
introduciron os árabes na Península 
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Ibérica coa súa chegada e os 
beneficios que isto supuxo. 
 

e andalusí e identifica os monumentos de 

época andalusí que se conservan no noso 

territorio. 

• Explica os trazos da cultura islámica, valora a 

súa riqueza en Al-Andalus e recoñece a 

importancia da herdanza musulmá no noso 

patrimonio. 

Describe as características da arte 
islámica. 

 

 

UNIDADE 3: A EUROPA FEUDAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Caracteriza o feudalismo como o 
novo xeito de organización e goberno 
da sociedade tras a descomposición 
do Imperio carolinxio 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Identifica os factores que propiciaron a 

aparición e o desenvolvemento do feudalismo 

tras a morte de Carlomagno, explica a 

organización social que disto se deriva e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

• Explica a composición dos estamentos da 

sociedade medieval, os seus trazos 

distintivos e os pactos de fidelidade e 

vasalaxe dos distintos grupos sociais que 

integraban o sistema feudal. 

Expón a sociedade feudal e os seus 
compoñentes, a súa organización 
económica, a importancia da figura do 
rei. 
 

Explica a situación de Europa tras a 
fragmentación do Imperio de 
Carlomagno: a división en reinos e o 
nacemento do Sacro Imperio Romano 
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Xermánico. 
 • Analiza a nova situación social, política e 

cultural na época do feudalismo: estrutura e 

organización, xeitos de vida e relación coa 

Igrexa. 

• Describe a clase social fundamental que 

sostén o sistema feudal: o campesiñado. 

• Entende o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

Coñece os trazos fundamentais da 
vida cotiá na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a súa 
estrutura xerárquica e a figura do 
campesiño. 
 

Describe como era un castelo 
medieval e como vivían os seus 
habitantes, facendo especial fincapé 
nas actividades que realizaba o señor 
do castelo 
 

Explica a importancia do campesiñado 
na sociedade feudal: administración dos 
campos, actividades desempeñadas, 
dereitos e deberes e relación cos 
señores. 
 

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

 

 

UNIDADE 4: A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (séculos VIII-XIII) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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Describe os procesos de formación e 
expansión dos reinos cristiáns da 
Península durante a Idade Media: o 
reino de Asturias, o reino de Pamplona, 
os condados aragoneses e os condados 
cataláns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica a importancia dos reinos cristiáns da 

Península Ibérica durante a Idade Media e a 

súa evolución.  

• Expón o desenvolvemento de León e de 

Castela.  

• Entende a importancia do Camiño de 

Santiago na Idade Media e valora a achega 

cultural das comunidades peregrinas. 

• Comprende que eran as repoboacións, como 

se realizaron e evolucionaron. 

• Expón a ofensiva territorial dos reinos 

cristiáns entre os séculos XI e XII e a 

consecuente evolución das fronteiras dos 

seus reinos. 

• Coñece a importancia de certos personaxes 

destacados  relacionados co período histórico 

estudado. 

Explica a ocupación dos territorios desde 
a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: 
a repoboación, a formación e o 
crecemento do reino de León e a súa 
evolución ata se converter no condado e 
posteriormente no reino de Castela. 
 

Desenvolve o proceso de liberación dos 
condados pirenaicos respecto ao 
dominio franco: o reino de Pamplona, o 
reino de Aragón e os condados cataláns. 
 

Explica a importancia do Camiño de 
Santiago ao longo da Idade Media, 
como posibilidade do intercambio 
cultural con distintos puntos de 
Europa. 
 

Expón o proceso de repoboación das 
terras conquistadas a Al-Andalus 
polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, 
actividades e organización. 
 

Coñece os principais feitos relativos ao 
avance dos reinos cristiáns: 
debilitamento de Al-Andalus e 
reconquista e incorporación de 
territorios. 
 

Desenvolve a consolidación dos reinos 
peninsulares: a coroa de Castela, o reino 
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de Portugal, a coroa de Aragón e o reino 
de Navarra. 
 

Coñece a importancia de Rodrigo Díaz 
de Vivar: o Cid. 
 

 

 

UNIDADE 5: A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Coñece a importancia da Igrexa na 
Idade Media e a súa estreita vinculación 
coa eclosión dun novo estilo artístico: o 
Románico. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Recoñece a importancia da Igrexa e dos 

mosteiros na Idade Media. 

• Analiza as formas de expresión artística do 

Románico: arquitectura, pintura e escultura. 

• Explica a influencia da arte románica na 

Península Ibérica. 

Explica a vida monástica: 
organización, ordes, normas de 
conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións. 
 

Expón as características da 
arquitectura románica: as igrexas e as 
súas partes. 
 

Describe a pintura románica: 
características e funcións. 
 

Expón as características da escultura 
románica: relación coa arquitectura e 
análise das súas obras. 

Coñece a presenza do Románico na 
Península Ibérica e en Galicia: orixe, 
etapas, plenitude e obras 
arquitectónicas, escultóricas e 
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pictóricas máis representativas. 
 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Desenvolve as causas que favoreceron 
o aumento de produción agraria e, en 
consecuencia, o crecemento da 
poboación e a vida urbana. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece as razóns que estimularon o 

renacemento da vida urbana: consecuencias 

da expansión agraria e comercial que se 

produciu en Europa occidental a partir do 

século XI. 

• Describe as características das cidades 

medievais e dos grupos sociais que vivían 

nelas: formas de goberno e actividades 

económicas. 

• Explica a importancia da burguesía e o seu 

papel fundamental no desenvolvemento de 

Europa na Baixa Idade Media.  

• Entende o concepto de crise, as súas causas 

e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

Caracteriza a cidade medieval 
analizando os seus aspectos sociais, 
económicos, gobernamentais e 
organizativos, e o auxe da burguesía 
durante a Baixa Idade Media. 
 

Analiza as actividades esenciais para o 
crecemento das sociedades urbanas: a 
artesanía e o comercio. 
 

Explica a relación simbiótica entre a 
monarquía e a clase social nacente, a 
burguesía: o afianzamento do poder real 
a cambio de liberdade persoal e 
seguridade para desenvolver a 
actividade comercial. 
 

Analiza a crise da Baixa Idade Media, as 
súas causas e consecuencias, e explica 
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as revoltas e os conflitos urbanos e 
campesiños que tiveron lugar neste 
período. 
 

 

 

 

UNIDADE 7:OS GRANDES REINOS PENINSULARES (séculos XIII-XV) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Describe a importancia da batalla das 
Navas de Tolosa como suceso 
fundamental para o debilitamento das 
taifas musulmás e tamén a expansión 
dos reinos cristiáns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece os feitos que posibilitaron a 

consolidación e evolución dos reinos 

hispánicos e localiza nun mapa o 

desenvolvemento da Reconquista dos reinos 

de Castela, Portugal e a Coroa de Aragón. 

• Describe a forma na que se levou a cabo a 

repoboación dos territorios conquistados 

polos reinos cristiáns. 

• Explica a organización do poder e as 

institucións e a economía gandeira de 

goberno do reino de Castela. 

• Expón a organización do poder e as 

institucións da Coroa de Aragón. 

• Describe a convivencia entre varias culturas 

na Península Ibérica. 

• Analiza a crise económica, social e política 

Expón o xeito de repoboación das terras 
conquistadas e compara o propio dos 
distintos reinos. 
 

Explica a Coroa de Castela e o seu 
papel protagonista na expansión dos 
reinos cristiáns: forma de goberno, tipo 
de economía e xeito de organización 
social. 
 

Expón a importancia da trashumancia 
e a Mesta nunha sociedade 
fundamentalmente gandeira. 
 

Explica a Coroa de Aragón e a 
peculiaridade do seu goberno: unha 
Coroa, varios reinos. Analiza a súa 
forma de goberno, tipo de economía e 
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xeito de organización social. 
 

que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa 

de Castela e na Coroa de Aragón. 

 
Expón a riqueza cultural que 
promoveu o encontro entre a cultura 
cristiá, xudía e musulmá. 
 

Desenvolve os enfrontamentos sociais 
que tiveron lugar en Castela, Aragón e 
Galicia e as súas causas e 
consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 8: A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Expón as causas do proceso de 
crecemento cultural do Occidente 
europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, na relixión 
e na arte. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o renacer cultural europeo occidental 

tras unha época de profunda crise.  

• Explica as principais características da 

arquitectura gótica e a súa construción máis 

representativa. 

• Recoñece as características da pintura e 

escultura da arte gótica e comentar algunhas 

obras representativas. 

• Expón a presenza do estilo gótico na 

Península Ibérica e en Galicia. 

Describe a arquitectura gótica e 
expón as súas características en 
comparación coas do Románico e as 
innovacións que introduciu o novo 
estilo. 
 

Explica as catedrais como as 
edificacións máis representativas da 
arquitectura gótica: características, 
partes coa súa correspondente 
función e participantes na súa 
construción. 
Recoñece os trazos distintivos da 
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escultura gótica e a súa evolución 
respecto á propia do Románico. 

Identifica os trazos distintivos da 
pintura gótica. 
 

Coñece a influencia do Gótico na 
Península Ibérica e Galicia e algunhas 
das súas obras e artistas máis 
representativos. 
 

 

 

 

UNIDADE 9: OS HABITANTES DO PLANETA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

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

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico (ONU, INE, IGE, etc). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

Coñece, describe e valora a acción do home 
sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 
 
Asimila e emprega os conceptos e 
coñecementos básicos sobre a demografía e a 
distribución da poboación no mundo, Europa e 
España. 
 
Analiza e interpreta documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 
 
Describe e explica a distribución da poboación 
no mundo e as características demográficas das 
súas diferentes zonas. 

 

Coñece e explica adecuadamente os 
factores e conceptos clave para 
describir o estudo da poboación. 
 

Realiza sinxelos cálculos 
matemáticos de carácter demográfico 
e extrae conclusións sobre os 
resultados obtidos. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
con información demográfica diversa. 
 

Describe e caracteriza 
adecuadamente a distribución da 
poboación no planeta. 
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Caracteriza, describe e compara as 
características de diferentes 
poboacións e zonas do mundo. 
 

Coñece e describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas no mundo e as 
súas consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 10: A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica diversa, realiza 
sinxelos cálculos matemáticos e extrae 
conclusións sobre os resultados botidos. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza e interpreta documentos e 

información demográfica presentada en 

diferentes formatos. 

• Explica con detalle as características básicas 

que presenta a poboación española: 

distribución e evolución da poboación. 

• Analiza e reflexiona sobre problemas, retos e 

realidades da sociedade española 

relacionados coa súa demografía. 

Describe a distribución da poboación 
española ao longo do territorio. 
 

Caracteriza a estrutura demográfica 
española en función da idade da 
poboación. 
 

Analiza as variables demográficas que 
caracterizan a evolución da poboación 
española. 
 

Reflexiona sobre o reto do 
envellecemento da poboación española 
e as condicións de vida dos anciáns 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actualidade. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 
Visionado dalgún filme ou documental relativo ao tema 
de emigración/inmigración en España ou Galicia. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na 

actualidade. 

• Describe os principais tipos de organización 

das sociedades e a súa diversidade cultural. 

•  Caracteriza os fluxos migratorios no mundo 

analizando as súas causas e as súas 

repercusións. 

Amplía información ou realiza pequenas 
investigacións a partir da consulta a 
páxinas web ou outras fontes de 
información. 

Describe os principais tipos de 
organización das sociedades. 
 

Valora positivamente a diversidade 
cultural e social e identifícaa como unha 
particularidade da nosa sociedade 
 

Describe os movementos migratorios 
que se producen no mundo e analiza 
as súas principais causas e 
repercusións de ámbito mundial. 
 

Caracteriza os movementos de 
emigración e inmigración en España 
reflexionando sobre as súas causas e 
as súas repercusións.  

 

 

UNIDADE 12: AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Caracteriza o funcionamento da cidade 
como un ecosistema humano. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre os dobramentos 

urbanos. 

• Describe as principais características da 

cidade: definición, morfoloxía e funcións. 

• Expón as principais características do espazo 

urbano español. 

• Caracteriza a cidade como un ecosistema 

humano e describir modelos de 

desenvolvemento sostible. 

 

Describe as smart cities como modelo 
de xestión sostible e de mellora da 
calidade de vida dos seus habitantes. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre os poboamentos urbanos. 
 

Define que é unha cidade 
diferenciándoa do poboamento 
urbano.  

Describe as diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas das cidades e 
compáraas entre si. 
 

Expón as distintas funcións urbanas e 
a evolución que se deu a este 
respecto na actualidade, e explica a 
tipoloxía e xerarquía mundial das 
cidades. 
 

Analiza o espazo urbano español: a 
xerarquía das cidades de España, os 
eixes de desenvolvemento urbano e a 
súa problemática. 
 

 

 

UNIDADE 13: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza información relacionada co    
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medioambiente e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas e resumos. 
 

Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Interpreta datos, evidencias e información 

relacionada co medioambiente ou cos 

problemas medioambientais analizando 

diferentes fontes e formatos de información.  

• Realiza de forma eficaz tarefas ou proxectos, 

con iniciativa para emprender e propor 

accións relacionadas co medioambiente e a 

súa preservación. 

• Estima o grao de idoneidade dalgunhas 

políticas sociais, económicas ou territoriais en 

relación ao medioambiente e a súa 

preservación. 

• Analiza problemas medioambientais de 

Españ analizando as súas causas e posibles 

estratexias para resolvelos. 

• Asimila e comprende o concepto de 

sostibilidade e as prácticas relacionadas coa 

xestión sostible que podemos facer dos 

recursos. 

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

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e os seus 
problemas ambientais. 
 

Analiza e valora criticamente os 
impactos e repercusións negativas da 
actividade humana sobre o medio. 
 

Coñece e valora a rede de espazos 
protexidos de España como medio 
para preservar a riqueza natural do 
país. 
 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave que están 
relacionados con el. 
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3º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 0. INTRODUCIÓN Á  XEOGRAFÍA. O ESCENARIO FÍSICODAS ACTIVIDADES HUMANAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
distintas proxeccións. 

 
Repasaremos os contidos de 1º ESO relativos a 
coordenadas xeográficas (latitude, lonxitude, paralelos, 
meridianos, proxeccións cartográficas...). 
 
Tendo que se trata dunha unidade que ten tamén un 
carácter introdutorio, os contidos van ser traballados 
fundamentalmente na aula de Abalar, na que, a través da 
web do Instituto Geográfico Nacional, analizaremos os 
numerosos recursos que esta ofrece. 
 
Tamén traballaremos con diferentes materiais. mapas 
desplaglables, interactivos, atlas, mapas topográficos, 
cartografía dixital...; puzles de mapas, etc.  
 
Aínda que non aparecen nos estándares de aprendizaxe, 
traballaremos, brevemente, os contidos aos que fai 
referencia o título da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Exame de 
contidos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta: o mapa. 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Ten unha visión global do medio físico 

español, europeo e mundial e das súas 

características xerais. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español. 

• Sitúa no mapa de España as principais 

unidades e elementos do relevo peninsular 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Sitúa no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, europeo 
e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España. 

Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes. 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos que forman o 
relevo europeo. 
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Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. • Coñece, compara e describi os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. 

Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas que existen no noso 
continente. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicta os elementos máis importantes. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes e as 
zonas climáticas da Terra. 

 

 

UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas. 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece a organización territorial de España. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identificar o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

Describe adecuadamente o 
funcionamento dos intercambios de 
ámbito internacional utilizando mapas 
temáticos e gráficos nos que se reflictan 
as liñas de intercambio. 
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Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza 

Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e as rela-cións con factores 
económicos e políticos. 

 

 

UNIDADE 2. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Recoñeceras actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Analiza os datos do peso do sector terciario 

dun país fronte aos do sector primario e 

secundario. Extrae conclusións. 

• Sinala nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas e realizar o comentario. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con 
el. 
 
 

Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan 
estes datos. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, 
de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos que reflicen 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 
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2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Xeografía) 

UNIDADE 3. A AGRICULTURA, A GANDARÍA, A PESCA E A SILVICULTURA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Trátase dunha unidade pouco complexa, pertencente á 
Xeografía chamada descriptiva, na que nos centraremos 
no explicación dos conceptos básicos a partir do texto 
sobre o que imos traballar. 
 
A partir do anterior, a metodoloxía procurará ser o máis 
activa posible, acudindo fundamentalmente á numerosa 
información dispoñible nas webs de organismos oficiais, 
que conta coa vantaxe de ser fiable e actualizada. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Por outra banda, os aspectos relacionados con estes 
contidos gardan unha estreita relación coa realidade 
socioeconómica, tanto da contorna, como autonómica, 
nacional e internacional, polo que a prensa (xornais en 
papel e dixitais) recolle diariamente novas desta 
temática. A súa lectura e análisis será parte importante 
das actividades e do traballo na aula. 
 
A televisión, en programas como "Comando Actualidad", 
de TVE, así como moitos da TVG ("O Agro", "O mar", 
etc), supón un recurso moi atractivo para reforzar a 
unidade, polo que o seu visionado será tamén, dentro do 
tempo dispoñible, obrigado. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 
 

 

• Recoñecer as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Comprender o proceso de urbanización, os 

seus pros e contras en Europa. 

• Entender a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localizar os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Analizar o impacto dos medios de transporte 

na súa redonda. 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con el. 

Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealícolas e as máis importantes 
masas boscosas do mundo. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario 
que segue un produto agrario desde a 
súa recolección ata o seu consumo. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 
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UNIDADE 4. A MINARÍA, A ENERXÍA E A CONSTRUCIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Coñece e analiza os problemas e retos 

medioambientais que afronta España, a súa 

orixe e as posibles vías para afrontar estes 

problemas. 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localiza os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave 
relacionados con el. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de 
minerais no mundo. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 
 

Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

 

 

UNIDADE 5. A INDUSTRIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Coñece os problemas medioambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías de solución. Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
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Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Explica a distribución desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

• Identifica o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relaciona áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Explica as características de certos 

acontecementos que determinaron cambios 

no rumbo da historia. 

Localiza nun mapa a través de 
símbolos e lendas adecuados, os 
países máis industrializados do 
mundo. 

Describe o funcionamento dos 
intercambios de ámbito internacional 
utilizando mapas e gráficos nos que se 
reflictan os intercambios. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 

 

 

 

UNIDADE 6. OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

social e económica do mundo e das nosa Realiza unha lectura reflexiva de 
diferentes textos relacionados coa 
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actividade económica no mundo 
actual. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

redonda na actualidade. 

• Describi e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica.  

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características. 

• Analiza e comparar o grao de 

desenvolvemento socioeconómico de varias 

partes do mundo e reflexionar sobre as 

repercusións positivas e negativas da 

globalización 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Recoñece e describe os elementos e 
aspectos clave para o desenvolvemento 
das actividades económicas 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

Reflexiona sobre o impacto da 
globalización na organización 
económica, social e cultural no mundo e 
na redonda. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 7. OS TRANSPORTES E O TURISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

Reflexiona sobre os problemas 
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medioambientais, as súas causas e as 
súas posibles solucións 

político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

social e económica do mundo e da nosa 

redonda na actualidade. 

• Describe e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica. 

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica.  
 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

 

UNIDADE 8. AS ACTIVIDADES COMERCIAIS E OS FLUXOS DE INTERCAMBIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe o funcionamento dos 
intercambios internacionais con 
mapas temáticos e gráficos coas liñas 
de intercambio. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Analiza gráficos de barras por países e textos 

cos niveis de consumo, o comercio desigual 

e a débeda externa entre países en 

desenvolvemento e desenvolvidos. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identifica o papel das grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras da economía 

das súas rexións. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico 

Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Bloque Historia) 

UNIDADE 9. O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra as etapas históricas e a expresión dos séculos en 
numeración romana. 
 
A continuación, explicaremos o concepto de Historia e as 
fontes históricas; realizaremos actividades sobre orde 
temporal de feitos históricos, eixes cronolóxicos, mapas 
históricos, etc. 
 
Iniciaremos o glosario de termos históricos que servirá 
para todo o trimestre. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Lectura do capítulo do libro “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
Por último, faremos unha proba de avaliación de 
competencias sobre os contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Caracteriza a organización social, económica 

e política propia das sociedades de diferentes 

etapas, momentos ou contextos históricos. 

• Describi as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

Describe os aspectos básicos da 
economía, da organización social e da 
política durante a Idade Moderna. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos. 
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UNIDADE 10. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN DA ARTE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
 
Explicaremos os contidos partindo dun esquema no que 
se reflictan os puntos e conceptos máis salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
No caso de contar con tempo suficiente, o alumnado, 
individualmente ou en parellas, farán e expoñerán un 
pequeno traballo de investigación sobre un artistas do 
Renacemento e a súa obra. 
 
Lectura do capítulo de “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Avaliación do 
traballo de 
investigación 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Describe as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado 

Identifica diferentes tipoloxías d eontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecmeentos históricos. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos 

Analiza diferentes obras de arte 
renacentistas relacionándoas coas 
características do Renacemento e os 
recursos técnicos que emprega. 

 

 

UNIDADE 11. A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra os reinados das coroas de Castela e Aragón e da 
descuberta e conquista de América. Non esqueceremos 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos Analiza o crecemento económico e a 
expansión territorial que se produciu 
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durante o reinado dos Reis Católicos. o éxito de series de TV recentes e actuais como "Isabel" 
e "Carlos, Rei Emperador". 
 
Continuaremos o glosario de termos históricos. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter, 
especialmente o capítulo correspondente da “Breve 
histiria del mundo”. 
 

 

corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias, 
incluída unha de 
carácter 
trimestral. 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política da 

Monarquía dos Reis Católicos e da 

sociedade deste período. 

• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Caracteriza a organización 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior. 

Analiza os factores que favoreceron o 
desenvolvemento das expedicións e 
as circunstancias que impulsaron o 
proxecto de Colón 

Caracteriza as sociedades indíxenas 
americanas e a súa organización 
social, económica e política 

 

 

UNIDADE 12. O AUXE DA MONARQUÍA HISPÁNICA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 
Posible visionado dun filme axeitado ao tema da 
colonización americana (A Misión, E tamén a chuvia…). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política das 

monarquías de Carlos I e Felipe II e da 

sociedade deste período. 

Analiza a organización económica e a 
expansión territorial que se produciu 
durante o reinado de Carlos I e Felipe 
II. 

 
Caracteriza a organización institucional 
da Monarquía durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
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• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Describe os conflitos internos e externos 
que se produciron durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
 

Describe as expedicións, conquistas 
e procesos de colonización dos 
séculos XVI e XVII. 

Describe a organización económica e 
social da sociedade colonial 
prestándolle especial atención ás 
desigualdades sociais 
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UNIDADE 13. A DECADENCIA D IMPERIO DOS AUSTRIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Analiza as características da sociedade, da 

economía e da organización política e da 

cultura da España do século XVII 

relacionándoas coas causas da crise que se 

produciu neste período histórico. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
 

Analiza a organización institucional, 
económica e social dos reinos 
hispánicos durante o século XVII. 

Describe as causas da crise 
demográfica, económica e política 
dos reinos hispánicos no século XVII. 

Identifica e describe as principais 
manifestacións culturais e literarias 
do Século de Ouro Español. 

 

 

 

 

UNIDADE 14. A EUROPA DO SÉCULO XVIII 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Coñece trazos das políticas internas e as 

relacións exteriores dos séculos XVI e XVII 

en Europa e os conflitos que se produciron 

entre as nacións europeas. 

• Recoñece e caracteriza con detalle os 

diferentes sistemas políticos que se 

implantaron e desenvolveron ao longo do 

século XVII. 

 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

 

 

 

 

UNIDADE 15. A CIENCIA E A ARTE DO BARROCO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occiental. 

 
Similar as unidades anteriores, facendo máis fincapé na 
parte artística e, polo tanto, empregando máis os medios 

audiovisuais. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
avaliación do 
bloque de 
Historia. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Comprende o espírito e as bases da ciencia 

moderna do século XVII e coñece os 

científicos máis relevantes deste período e as 

súas teorías científicas. 

• Describe as características do Barroco, 

identificando as obras e autores máis 

relevantes deste movemento artístico e 

cultural. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

Describe as características xerais do 
pensamento científico do século XVII. 
 

Coñece as características e 
peculiaridades da arte do Barroco 
diferenciándoo doutros movementos 
artísticos 

Analiza diferentes obras de arte barroca 
relacionándoas coas características do 
Barroco e os recursos técnicos que 
emprega 

 

4º ESO - HISTORIA 

 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe as características do Antigo    
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Réxime e identifica as causas da súa 
crise debido aos cambios sucedidos 
ao longo do século XVIII. 
 

Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e 

económico. 

• Expón os principais cambios que introduciu a 

Ilustración na mentalidade da época e a súa 

repercusión a todos os niveis. 

• Identifica os principais feitos das revolucións 

que tiveron lugar en Inglaterra e nos Estados 

Unidos. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o estilo 

ao que pertencen 

Expón o desenvolvemento das 
actividades económicas que se produciu 
no século XVIII e o papel que xogou a 
burguesía nel. 
 

Explica en que consistiu a Ilustración 
e como as súas ideas promoveron un 
cambio de mentalidade na época. 
 

Desenvolve a influencia das ideas 
ilustradas na España do século XVIII, e 
concretamente en Galicia, a nivel 
político, social e cultural 
 

Describe os procesos de cambio a nivel 
político que se deron tanto en Inglaterra 
como nos EUA e que serviron de 
precedente á Revolución Francesa 
 

Explica as características do Rococó 
e do Neoclasicismo e compáraos. 
 

 

UNIDADE 2. A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS /1789-1871) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón o contexto no que se produciu a 
Revolución francesa: influencias, 
situación social, económica e cultural, 
causas e consecuencias. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 

 
 

• Explica as condicións políticas, sociais, 

económicas e culturais que favoreceron o 

estalido da Revolución en Francia. 
Diferencia as etapas nas que se 
dividiu a Revolución e describe as 
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características de cada unha delas. 
 

 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Expón os feitos que se desencadearon na 

Revolución francesa e é capaz de situalos na 

etapa que lles corresponde. 

• Coñece algúns dos seus personaxes máis 

destacados na época da Revolución e 

seguinte e explica a súa importancia e 

influencia. 

• Desenvolve os sucesos posteriores á 

Revolución francesa, a orixe dos cales se 

acha nos ideais que ela promoveu. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñece o estilo 

ao que pertencen. 

Desenvolve a figura da muller na época 
revolucionaria e a influencia que exerceu 
Olimpia de Gouges na sociedade do 
momento. 
 

Explica a figura de Napoleón e o seu 
goberno como culminación dos ideais 
moderados que inspiraron nun 
momento determinado a Revolución 
francesa. 

Comenta os constantes conflitos que 
tiveron lugar no século XIX entre 
absolutismo e liberalismo: o Congreso 
de Viena e as revolucións de 1830 e 
1848. 
 

Expón os novos estados que se 
crearon en Europa debido á 
expansión do nacionalismo: a 
independencia e a unificación. 
 

Describe as principais características 
do Romanticismo, o Realismo e o 
Modernismo e analiza algunhas das 
súas obras. 
 

 

 

UNIDADE 3: A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza os factores que posibilitaron que 
se dese a Primeira Revolución Industrial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 

 
Observación do 
traballo na aula 
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Enumera as innovacións que supuxo 
a Revolución Industrial e as vantaxes 
que supoñen. 
 

 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica os sucesos e transformacións máis 

relevantes que tiveron lugar durante a 

Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal. 

• Analiza a influencia que exerceu a 

Revolución Industrial e a súa influencia a 

nivel persoal, económico, demográfico e 

social. 

• Expón o cambio de mentalidade que supuxo 

a Revolución Industrial e a consecuente 

aparición de diversas ideoloxías. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza diversas fontes nas que se 
amosa o xeito de vida que se derivou da 
industrialización das cidades da época. 
 

Explica os cambios que se deron a 
nivel demográfico, económico e 
social a partir da Revolución 
Industrial e as súas consecuencias. 
 

Describe as distintas ideoloxías que 
naceron a raíz dos cambios que se 
produciron na sociedade. 
 

Valora como algúns acontecementos do 
pasado, como a Revolución Industial, 
seguen tendo unha repercusión na 
actualidade. 
 

 

 

UNIDADE 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX: A CONSTRUCIÓN DO RÉXIME LIBERAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Desenvolve o proceso de implantación 
do liberalismo en España e o cambio 
que supuxo respecto ao sistema político 
anterior. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 
 

• Explica as relacións que se estableceron 

entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa, facendo fincapé na Guerra da 

Independencia. 

Describe a Guerra da Independencia, 
as súas causas, o seu 
desenvolvemento e as súas 
consecuencias. 

Detalla as fases do conflito entre liberais 
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e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII e explica as causas do 
proceso de independencia das colonias 
americanas. 
 

 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Describe os feitos máis relevantes dos 

reinados de Fernando VII e Isabel II e explica 

os principais conflitos aos que tiveron que lles 

facer fronte. 

• Explica o sistema político da Restauración 

como intento de establecer unha monarquía 

constitucional, garante da orde social. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XIX e recoñece o estilo ao 

que pertencen. 

Expón o ideario carlista e identifica os 
conflitos que tiveron lugar pola oposición 
absolutismo-liberalismo. 

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II, 
describe o Sexenio Democrático e 
relata os sucesos máis relevantes. 

Define a grandes trazos en que 
consistiu a Restauración, os seus 
obxectivos e as súas características. 
 

Describe as principais características 
da pintura de Goya: etapas e obras 
principais. 

 

 

UNIDADE 5. INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL  NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as dificultades coas que se 
encontrou a Revolución Industrial en 
España e valora o seu carácter de éxito 
ou fracaso. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 

 
 

• Desenvolver o proceso de industrialización 

de España, os cambios que supuxo para a 

sociedade e as limitacións coas que se 

encontrou. 

• Expor o nacemento da conciencia colectiva a 

raíz dunha serie de inxustizas relativas ás 

Expón o proceso de cambio que tivo 
lugar en España a raíz da súa parcial 
industrialización e compárao 
correctamente co resto dos países. 
 

Describe os cambios sociais que 
tiveron lugar en España, e 
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concretamente en Galicia, durante o 
século XIX e as súas limitacións. 
 

 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

condicións laborais 

• Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

• Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza as orixes do movemento obreiro 
en España a causa das duras condicións 
de traballo ás que estaban expostos. 
 

Describe as principais características 
do Neoclasicismo, o Barroco, o 
Realismo e o Modernismo españois. 
 

Compara unha lei educativa do pasado, 
a Lei Moyano, coa educación actual. 
 

 

 

UNIDADE 6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os cambios que produciu a 
Segunda Revolución Industrial nos 
distintos países. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Describe en que consistiu o imperialismo, as 

súas causas e as razóns ás que se apela 

para xustificalo. 

• Identifica as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político no 

mundo. 

• Explica en que consistía o colonialismo e as 

súas consencuencias.  

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e XX e recoñecer o estilo ao 

que pertencen. 

Expón as consecuencias que tivo a 
Segunda Revolución Industrial a nivel 
demográfico e os avances que 
supuxo en canto á calidade de vida 
dos individuos. 
 

Enumera as causas do imperialismo e 
recoñece a vontade de expansión nas 
diferentes potencias a través de diversas 
fontes. 
 

Identifica as potencias imperialistas e 
as súas liñas de expansión na 
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procura de novos territorios. 
 

textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Expón a relevancia da Segunda Revolución 

Industrial e os beneficios que supuxo para a 

sociedade do momento 

 

Describe as consecuencias que tivo a 
colonización tanto para as potencias 
colonizadoras como para os 
territorios colonizados. 

 

Expón as principais características, 
artistas e obras do Impresionismo e 
do Postimpresionismo, e o 
envorcamento que se deu na 
arquitectura coa introdución de novos 
materiais construtivos.  

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica o contexto que favoreceu que 
tivese lugar a Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas que levaron á Primeira 

Guerra Mundial, as características principais 

e os grandes acontecementos que 

ocorreron no seu desenvolvemento. 

• Esquematiza a orixe, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Revolución Rusa, e 

establece as relacións pertinentes coa Gran 

Guerra. 

• Expón todas as consecuencias posibles da 

Primeira Guerra Mundial. 

Expón as fases e os sucesos máis 
significativos no desenvolvemento 
da Gran Guerra. 
 

Describe as características da 
Primeira Guerra Mundial e define por 
que se recolle baixo o concepto de 
“guerra total”. 
 

Expón a situación na que se achaba 
Rusia para que se desencadease unha 
Revolución e como influíu esta no 
desenvolvemento da Guerra. 
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 Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

Enumera as consecuencias da 
Guerra a distintos niveis: 
demográfico, económico, social e 
político. 
 

Analiza as Primeiras vangardas 
como cuestionamento da arte do 
pasado e rexeitamento da imitación 
da realidade. 
 

 

 

 

UNIDADE 8. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe a situación de posguerra en 
Europa e no resto das potencias 
participantes na Primeira Guerra 
Mundial 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as consecuencias que tivo a Primeira 

Guerra Mundial nas distintas potencias que 

participaron nela, profundando no caso de 

EUA. 

• Analiza as correntes artísticas de protesta 

que naceron durante o período de 

entreguerras e comenta algunha das súas 

obras. 

• Describe as causas e o alcance da crise 

financeira de 1929. 

Explica o proceso de crecemento 
que se deu en EUA tras a Guerra e as 
causas do seu posterior declive. 
 

Describe as características do 
dadaísmo, as correntes da 
abstracción, o surrealismo e a nova 
obxectividade. 
 

Analiza o alcance da crise financeira de 
1929 e a súa vinculación co tipo de 
sistema económico capitalista. 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

90 
 

 textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Explica os diversos factores polos que se 

fixo posible o auxe dos totalitarismos en 

Europa e describe tres casos concretos: os 

fascismos de Italia e Alemaña, e o goberno 

stalinista en Rusia. 

Expón as causas polas que se deu o 
auxe do fascismo en Italia e os seus 
principios ideolóxicos. 
 

Explica como e por que se produciu o 
ascenso do nazismo en Alemaña e as 
súas principais características. 
 

Describe a chegada ao poder de Stalin 
na Unión Soviética e o carácter da súa 
ditadura, e argumenta por que se 
considera como un réxime totalitario. 
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UNIDADE 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1939) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón os factores que levaron á crise 
ao sistema da Restauración. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (Maestras da 
República). 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica o declive da Restauración e a 

posterior imposición da ditadura a mans de 

Primo de Rivera. 

• Expón as características da Segunda 

República e as súas principais reformas. 

• Describe as causas e o desenvolvemento 

da Guerra Civil española. 

• Expón a situación de posguerra española. 

 

Explica as causas polas que se impuxo 
a ditadura de Primo de Rivera e a súa 
posterior crise. 
 

Describe o proceso que se levou a 
cabo ata a proclamación da Segunda 
República española tras as eleccións 
de 1931. 
 

Enumera as reformas que 
emprendeu a República en distintos 
ámbitos como o militar, o relixioso, o 
territorial, ol agrario e o educativo, e 
define as reaccións que xerou. 
 

Explica a situación política tras o 
levantamento de Casas Viejas e 
identifica o ambiente de tensión previo 
ao estalido da Guerra Civil. 
 

Desenvolve as causas da Guerra 
Civil española e cita os sucesos 
principais que tiveron lugar até 
chegar ao seu fin. 
 

Describe os desastres da guerra e as 
súas consecuencias a distintos niveis 
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UNIDADE 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Contextualiza o estalido da Segunda 
Guerra Mundial e establece unha das 
súas causas no ocorrido durante a 
Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas, as características e os 

principais feitos que aconteceron durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

• Desenvolve os efectos que supuxo a 

Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Recoñece que el xeito no que se dispoñen 

as cousas no presente depende dos feitos 

que sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Describe o desenvolvemento da guerra, 
facendo referencia ás distintas alianzas 
que se formaron. 
 

Expón as características da guerra en 
canto ao seu alcance e métodos de 
propagación. 
 

Coñece a situación de represión que se 
deu durante a Segunda Guerra 
Mundial, as causas e os seus princpais 
afectados. 
 

Relata as consecuencias que tivo a 
Segunda Guerra Mundial nas potencias 
participantes. 
 

Explica a orixe da ONU e sopesa como 
unha Europa en guerra durante o 
século XX pode chegar posteriormente 
a unha unión económica e política. 
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UNIDADE 11. UN MUNDO DIVIDIDO:GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Coñece a situación da posguerra 
mundial e describe a división do 
mundo en dous grandes bloques 
separados por un “telón de aceiro”. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Comprende o concepto de “Guerra Fría” no 

contexto da posguerra mundial e expón as 

relacións entre EUA e a URSS. 

• Relata os feitos principais da 

descolonización de posguerra no século XX. 

Expón en que consistiu o conflito en 
Oriente Próximo e atribúe a súa orixe 
a unha vontade de compensación 
polo Holocausto xudeu. 
 

Explica a situación de Alemaña na 
posguerra como centro da Guerra Fría. 
 

Expón en que consistiu a Guerra Fría 
e os diversos conflitos bélicos que 
se desenvolveron no seu contexto 
 

Describe en que consistiu a 
coexistencia pacífica e o cambio que 
supuxo en ambas as dúas potencias. 
 

Explica como se desenvolveu o 
proceso descolonizador e describe os 
seus feitos máis relevantes. 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características do Pop Art 
e do realismo socialista e analiza 
algunhas obras. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Defini o Estado de Benestar e analiza os 

seus proles e as súas contras. 

• Describe a nova situación da URSS: o auxe e 

o derrubamento. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñece o estilo ao que 

pertencen. 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

 

Describe a situación política e 
económica das grandes potencias 
hexemónicas despois da Segunda 
Guerra Mundial e compáraas entre si. 
 

Explica en que consiste o Estado de 
Benestar e os avances que promoveu 
en Europa. 
 

Expón a evolución do bloque comunista 
tras a Guerra Fría: a expansión mundial 
e o seu posterior declive. 
 

Relata as razóns polas que se procurou 
avanzar cara a unha colaboración entre 
estados europeos e sopesa como se 
pode chegar a ela tras un período de 
guerra. 
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UNIDADE  13. ESPAÑA: A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as bases do réxime franquista e 
os seus principios ideolóxicos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Analiza as características do franquismo e a 

súa evolución no tempo, tendo en conta as 

transformacións políticas, sociais e 

económicas que promoveu. 

• Explica a situación do bando republicano 

despois da Guerra Civil e o desenvolvemento 

dos movementos de oposición ao 

franquismo. 

• Expón o crecemento económico que se deu 

na sociedade española a partir de 1960 e o 

impacto que tivo nela. 

Expón a situación de posguerra en 
España, e concretamente en Galicia, e o 
intento de restitución da economía por 
parte do franquismo. 
 

Describe a situación da muller 
durante o franquismo. 
 

Desenvolve os cambios que se deron 
no réxime, o seu crecemento 
económico e demográfico e as súas 
consecuencias, e a súa posterior 
crise. 
 

Explica o destino dos exiliados por causa 
da opresión franquista e como naceron e 
se desenvolveron os movementos de 
oposicón. 
 

Describe como os cambios 
producidos na España dos anos 60 
afectaron os costumes e os xeitos de 
vida dos seus habitantes. 
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UNIDADE 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características máis 
destacadas das correntes artísticas 
do século XX en España e, 
concretamente, en Galicia, e coñece 
os seus artistas máis representativos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as causas da fin do franquismo e 

coñece a situación na que se achaba España 

nese momento. 

• Explica o cambio que experimentou España 

durante a época da Transición a distintos 

niveis: político, social e económico. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX en España e recoñecer o estilo 

ao que pertencen. 

• Comprende o concepto de crise económica e 

recoñece a súa repercusión mundial nun 

caso concreto. 

 

Expón as características do Estado de 
benestar en España, analiza como 
desembocou na crise económica de 
2008 e compáraa coa crise enerxética 
de 1973. 
 

Describe a situación de España tras a 
morte de Franco e o proceso de 
cambio que se iniciou nese momento. 
 

Enumera os principais fitos que deron 
lugar ao cambio da sociedade e a 
política españolas durante a Transición. 
 

Relata como as mobilizacións sociais 
contribuíron ao establecemento da 
democracia e o papel que desempeñó 
cada un dos sectores da sociedade. 
 

Explica os cambios que experimentou 
España na época da Transición a nivel 
económico e político. 
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UNIDADE 15. O MUNDO ACTUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza diversos aspectos dos 
cambios producidos tras o 
derrubamento da URSS. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas e consecuencias 

inmediatas do  derrubamento da URSS e 

outros réximes soviéticos. 

• Interpreta procesos a medio prazo de 

cambios econó-micos, sociais e políticos de 

ámbito mundial. 

• Entende a evolución da construción da Unión 

Europea e a implantación do Estado de 

benestar. 

• Define en que consiste a globalización e 

identifica algúns dos seus factores. 

• Identifica os cambios máis relevantes que 

supuxo a revolución tecnolóxica. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo 
desa época. 
 

Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 
 

Comprende os proles e os contras do 
Estado do benestar e explica as causas 
e as consecuencias da súa crise. 
 

Expón algúns dos conflitos que teñen 
lugar hoxe en día a pesar do proceso de 
globalización. 
 

Describe o proceso de globalización e 
sinala as súas repercusións a nivel 
social e económico. 
 

Expón a revolución que supuxo a 
aparición da Internet e compáraa coas 
dúas revolucións tecnolóxicas 
anteriores. 
 

Valora as consecuencias do 
quentamento global e formula, aínda 
coas dificultades que se presentan, 
algunhas medidas ao respecto para 
previr o seu aumento no futuro. 
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3.1 ANEXO SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

 

Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o funcionamento das seccións bilingües, compre facer unha serie 

de engadidos á programación que con carácter xeral se deseña para 4º de ESO. Hai que ter en conta que o alumnado de sección bilingüe ten 

o mesmo currículo que o resto de alumnos deste nivel, polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que deben 

estar diferenciados dadas as características especiais do grupo que segue o ensino das Ciencias Sociais en bilingüe (galego-inglés). 

Fundamentalmente estes aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades. Xa que logo, velaí os aspectos concretos que 

require o grupo de bilingüe en canto a 

a) Programación didáctica: 

OBXECTIVOS 

- Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.  
- Ampliación do vocabulario en inglés.  
- Adquisición de vocabulario específico das Ciencias Sociais en inglés.  

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

O libro de texto atópase na plataforma Edixgal.  

Ao igual que nos grupos non bilingües tamén se empregarán como recursos:  

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.  

• Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.  

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.  

• Internet e material dixital. 
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Asistente lingüístico:  

O centro conta cun asistente lingüístico este curso, que ten previsto incorporarse a partires do 1 de outubro. Unha vez a semana asistirá a 

clase cos alumnos para colaborar no desenvolvemento da mesma, sobre todo no aspecto oral. 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

 4.1 Principios metodolóxicos xerais: 

 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen a práctica docente. Por tanto, serán 

comúns a toda a etapa. 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí.  

Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como no método de indagación e de 

experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  

Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de estudo e en que momento elaborativo se 

encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos 

anteriores. 
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Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos en colaboración con outros 

departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da 

lectura comprensiva. 

As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, dado que estas posúen unha 

grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata 

adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse 

maioritariamente polas experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da estrutura mental de 

alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao sentido común fai especialmente necesario nesta área o 

coñecer cáles son os esquemas mentais dos alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito 

dunha experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo situacións problemáticas, onde o 

alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou 

contraexemplo que posibilite pór en cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa evolución cara a argumentacións 

máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e na medida do posible, a 

contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe significativa e funcional. 
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4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na complexidade dos mesmos 

dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha 

progresión na complexidade ao longo da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como propio polo grupo. As 

relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando 

as normas establecidas democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o xustifican, desde favorecer o nivel 

de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten 

a aprendizaxe entre iguais. Tras a realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 

8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na aula.  

 

4.2 Estratexias metodolóxicas 

 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

▪ Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
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▪ Esquema da unidade. 

▪ Discusións en grupo. 

▪ Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 

▪ Realización de actividades manuais-artísticas sinxelas (mapas de plastilina, etc.)..   

▪ Procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula. 

▪ Visionado e análise de filmes e documentais. 

▪ Indagacións bibliográficas. 

▪ Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente na unidade 1 da Xeografía e Historia 

de 1º e 3º de ESO (coordenadas xeográficas, fusos horarios, etc.). 

▪ Traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais 

▪ Adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 

4.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os aspectos da práctica docente. O 

uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o 

uso adecuado destas canles e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, simulacións virtuais, etc., de maneira que 

preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

4.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 

 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun libro ou texto científico que sexa atractivo para eles. Esta actividade levarase a cabo 

preferentemente ao comezo da clase e máis concretamente os venres. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar termos no dicionario, comprensión 

de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos, números.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e desenvolvendo habilidades persoais que lles 

permitirán resolvelos. 
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5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. 

 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Todos 

estes elementos transversais coidamos que se traballan suficientemente desde a materia de Xeografía e Historia. 

Pero a consellería de Educación pide que tamén se fomenten e traballen outros elementos transversais como a igualdade entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, a non discriminación, o rexeitamento do terrorismo ou a 

seguridade viaria -entre outros-, aspectos que tamén desde as materias que nos ocupan van ser tratados transversalmente con frecuencia, de 

xeito inevitable. 

En definitiva, tanto á hora de traballar os contidos de Xeografía, como os de Historia, estarán presentes estes elementos transversais que 

consideramos, para as materias que lle corresponden a este departamento didáctico, parte consustancial dos contidos. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan ao longo do curso.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAIAN A EMPREGAR. 

 

Unha das novas de este curso é o feito de prescindir do libro de texto para, case limitándonos aos contidos mínimos, ir construíndo e 

traballando os contidos das materias. Esta metodoloxía implica necesariamente o emprego de numerosos e variados materiais e recursos 

didácticos, entre os que podemos destacar: 

- Contidos dispoñibles en Edixgal 

- Caderno de clase ou dosier para recopilar todo o traballado  en cada unidade didáctica. 

- Textos literarios e artigos xornalísticos relacionados cos contidos da unidade a traballar. 

- Libros e cómics de carácter tanto literario como científico relacionados cos contidos das materias, en especial o libro de 

E.HG. GOMBRICH, Breve historia do mundo xunto co de Nieves Concostrina, Menudas historias de la Historia. 

- Mapas (desplegables, atlas, interactivos), globos terráqueos, compás… 

- Os computadores da aula de Informática; pizarra dixital e canón de video. 

- DVDs de filmes e documentais, videos de programas de TV, podcasts radiofónicos, CDs e DVDs musicais, etc. 

- Cartulinas, plastilina e todos aqueles materiais necesarios para a realización de traballos manuais. 

- Visitas e percorridos por cidades, vilas e paraxes naturais. 

 

Todos os materiais e recursos didácticos teñen como finalidade facer máis sinxela e atractiva a aprendizaxe, así como conectar os contidos 

das materias coa vida cotía e a realidade política, social, económica e cultural na que vivimos. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa diversidade, establecendo medidas que 

permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas necesidades, os contidos e estándares de 

aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO . 

 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa comunidade. Os criterios de 

avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades 

indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos tamén no Decreto, permiten definir os 

resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles 

e avaliables e permiten graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b desta programación. Os estándares 

de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos de Avaliación. 

− A Avaliación continua. 
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− A Avaliación a través de probas escritas. 

 

No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático do alumnado, 

é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, 

exposicións orais e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... 

En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de Aprendizaxe. Igualmente poderemos levar a cabo 

unha Avaliación Competencial. 

 O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de Aprendizaxe como das Competencias Clave 

valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro: 

− LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado. 

− LOGRO – NIVEL 2: Logro básico. 

− LOGRO – NIVEL 3: Logro medio. 

− LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado. 

 

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres avaliacións trimestrais e na avaliación 

final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que as probas escritas ponderen un 70% e os traballos e as actividades diarias da 

clase otro 30%. 

Haberá un ou dous exames por trimestre/avaliación. Haberá un exame de recuperación da avaliación suspensa sempre despois das vacacións 

correspondentes. A nota final será a media das tres do curso. A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 

10% na respectiva nota. Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá que 

presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 
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A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 para a nota inmediatamente posterior 

no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de 

traballos e outros pedidos polo profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  
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Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, 

bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios 

telemáticos/electrónicos, sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame de 

recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno non asiste na data do exame deberá 

traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación mínima de 5 puntos non podendo sumarse 

a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de 

contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada de atención por interromper a a 

explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación debe ser formativa, non considerando só o resultado numérico, senón que tamén se valorará o mérito dunha aprendizaxe a partir 

dunha situación inicial, tendo en conta o esforzo realizado en cada caso para acadar o resultado final.  

Para levar a cabo a avaliación das unidades didácticas utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
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1. Instrumentos de avaliación inicial: aínda que as actividades iniciais non se puntúen, serviranos de referencia do nivel de 

coñecementos do que parten os nosos alumnos. 

2. Notas de clase, dentro das cales se valorará: o progreso realizado polo alumno, o traballo na aula, a actitude, a creatividade e o 

interese e participación en clase. Para levar un rexistro destas notas de clase utilizaranse listaxes de control. 

3. Traballos feitos na casa ou na aula, individualmente ou en grupo. 

6. Probas obxectivas, dentro das cales incluiremos os controis e as probas escritas realizadas ao final de cada unidade didáctica ou 

conxunto de unidades didácticas. Estas probas constarán de cuestións teóricas e sobre todo prácticas, respondendo ao modelo de proba de 

competencias. Os alumnos deberán obter unha cualificación mínima de 3,5 para que se teñan en conta os apartados anteriores na elaboración 

da nota final da unidade didáctica. 

 

Probas de avaliación: 

 Probas de avaliación: 

Haberá unha proba específica de avaliación de competencias ao termo de cada unha das tres avaliacións nas que está organizado o curso, 

probas que deberán realizar todos os alumnos. O alumno superaría a avaliación se obtén unha cualificación mínima de 5 na media ponderada 

entre a cualificación desta proba de avaliación e as cualificacións obtidas nas unidades didácticas. 

Probas de recuperación: realizarase unha proba de recuperación de cada avaliación para aqueles alumnos cualificados 

negativamente ao final desta. A avaliación estará recuperada se os alumnos obteñen unha cualificación mínima de 5. 
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Avaliación final de xuño: os alumnos que non superaran todas as avaliacións poderán superar o curso na súa totalidade mediante 

esta proba final, a cal elaborarase tendo en conta os criterios de avaliación establecidos nesta programación didáctica. 

Aqueles alumnos que teñan unha avaliación suspensa e as outras dúas aprobadas, poderán presentarse nesta data a recuperar esa 

avaliación. En caso de non superala, a materia considerarase non superada na súa totalidade, quedando a materia pendente para setembro. 

Proba extraordinaria: seguirá os mesmos criterios da proba final de xuño, aínda que procurando axustar os contidos aos mínimos. 

 

Expresións das cualificacións: 

Os resultados da avaliación expresaranse na ESO mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, 

que irá acompañada dos seguintes termos: 

a) Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4. 

b) Suficiente (SU): 5. 

c) Ben (BE): 6. 

d) Notable (NT): 7 ou 8. 

e) Sobresaínte (SB): 9 ou 10. 

Instrumentos de avaliación: 

Os instrumentos de avaliación que empregaremos pódense resumir nos seguintes: 
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• Observación cotiá do proceso avaliador. 

• Caderno persoalizado que recolla a observación de actitudes e hábitos de traballo.  

• Actividades finales de cada tema estudado e traballado na aula. 

• Probas prácticas: mapas mudos, comentarios guiados de textos, realización de fichas… 

• Probas escritas esporádicas para coñecer a asimilación dos principais conceptos xeográficos e históricos. 

• Informe final do proceso avaliador. 

• Seguimento da lectura dos libros recomendados para este ano en cada curso. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 

Para alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, o departamento de Ciencias Sociais establece que o procedemento de 

seguimento e avaliación das materias pendentes seguirá estes pasos: 

 - Realización de probas obxectivas, máis de competencias que de carácter teórico, axeitadas aos contidos do trimestre e ás actividades 

realizadas ao longo del. O alumno, que será informado previamente dos contidos a estudar, deberá obter unha cualificación mínima de 5 para 

superar a materia. 

 - Realización dunha proba final, xeralmente no mes de maio, no caso de que o alumno non superase as probas parciais. O alumno 

deberá obter unha cualificación mínima de 5 para superar a materia. 
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10. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as habilidades 
que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais.    

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de aprendizaxe.    

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha distribución e 
unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función dos 
distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica 
e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grao en que 
alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de mellora.    
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11. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo 

do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro 

que se presentan a continuación:  
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o 
Proxecto Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de 
alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función 
dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e 
intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación que permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e 
comprobar o grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 
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Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

12.6. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN  

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda maiores, por todo isto, a temporalización proposta 

nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as necesidades que se detecten no día a día da aula, 
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tanto na necesidade de reforzar e repasar como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste sentido, 

será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e reforzando entre as diversas materias. 

 

13. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL 

 

13.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí. Esta será a exposta na progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula virtual do centro así como na páxina web do 

centro os apuntamentos e actividades realizadas na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa 

casa, entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu estudio diario mediante a mensaxería da 

aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará os contidos contemplados na programación 

para tal día mediante Webex ou outro dispositivo similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as 

faltas no programa Xade así como os problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
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- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente nas unidades de Xeografía e Historia de 

1º e 3º de ESO. 

13.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 

 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da programación. No caso de ensino semipresencial ou a 

distancia, seguirase empregando o libro de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto o docente como o alumnado precisa dun 

ordenador con conexión a internet para realizar o seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade, desde o centro realizaráse unha lista de todo aquel alumnado que poida ter problemas de falta 

de medios,  para solucionar este problema con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma escrita  

mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como mediante o correo electrónico corporativo de 

cada docente e as clases virtuales. A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o WhatsApp do 

centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido numero de alumnado.  

 

13.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de atención a diversidad ecos alumnos que así o 

precisen. Estas medidas seguirán no caso dun posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e diferentes ao resto da clase.  
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A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o funcionamento da aula virtual e das clases online, 

entregando algunas das actividades propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas antes dunha 

situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, os contidos e as actividades estarán adaptadas 

ao seu nivel curricular. Se fose preciso, adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 

13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a realización de actividades propostas, tanto as 

diarias ao longo das clases como as actividades finais que suporán un 70% da nota neste caso, fronte a un 30% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o comportamento en rede e a realziación do traballo proposto 

durante o discurrir da conferencia cun porcentaxe dun 30%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades didácticas 

en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 70%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na aula virtual coa finalidade de que non 

desconecte do discurrir diario das clases. Estas actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da proba escrita de avaliación no momento no que o 

alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades trimestralmente sobre os contidos do curso 

anterior que suporá o 30% da calificación, e unha proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa proba escrita será cambiada por un traballo sobre 

os mesmos contidos que realizaran nas súas casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web do 

centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 
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Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non pode realizar a proba de recuperación debido a 

un confinamento, esta proba realizaráse cando o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo docente. 
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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN___________________ 
 

A presente programación realizase para o centro CPI Tino Grandío situado na localidade  de 
Guntín (Lugo), destacar do centro como peculiaridade para a labor docente o número de 
rapaces por grupo, sendo grupos pequenos que  facilita o traballo individualizado. 
 
Neste curso a programación pretende contuninuar o traballo dos últimos anos: 

 Avanzar no traballo interdisciplinar con outras areas. 

 Profundizar no traballo das Tics con todos os cursos e especialmente nos Abalar. 

 Contactar con diferentes entidades deportivas para conectar ós alumnos coa rede que 
ofrece o seu entorno para utilizar o tempo libre para realizar práctica física deportiva. 

 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución de tres 
competencias básicas:   a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, a 
competencia social e cidadá e a competencia cultural e artística. De forma xenérica contribúe o 
resto de competencias. 
A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal 
dos alumnos. 
 
Os contidos da nosa área vanse organizar ó redor de catro grandes bloques: 1.- Condición 
física e saúde, 2.- Xogos e deportes, 3.- Expresión corporal, 4.- Actividades no medio natural. 
Tendo cada bloque unha contribución  polivalente no desenvolvemento do alumno. 
 
Faremos unha proposta de actividades extraescolares que contribúan ó desenvolvento da 
programación. 
 
 
 

2.- O DEPARTAMENTO________________________________________________________ 
 
Xefe de Departamento: Ana Ónega Méndez único compoñente do departamento. 
 
Instalacións dispoñibles neste curso: 
 
Pista desportiva semicuberta 1 (40x20m) con dúas porterías,  e duas canastas de baloncesto. 
Ximnasio con dúas canastas de baloncesto, espaldeiras,…  
Polideportivo Municipal, Pistas de tenis e Pista de Padel (Fóra das instalación do centro para 
clases de 3º e 4º ESO) 
 
MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Compartimos materiais e recursos cos cursos de E.P. e E.I. do centro. 
Estamos dotados de todo tipo de material propio para o desenvolvemento dos contidos. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DO ÁREA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NOS 
DIFERENTES CURSOS________________________________________________________ 
 
A materia de educación física contribúe de xeito claro á consecución de 3 competencias 
básicas: 
1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 
2. Competencia social e cidadá. 
3. Competencia cultural e artística. 
O traballo do día a día no medio escolar faino traballar dun modo xenérico as competencias de: 
4. Comunicación lingüísitica. 
5. Aprender a aprender. 
6. Autonomía e iniciativa peroal. 



 
A competencia no coñecemento e interacción co mundo físico aparece recollida ó longo dos 
catro cursos nas unidades didácticas adicadas ás actividades na natureza e os diferentes 
deportes cos seus campos e regramentos. Sendo avaliada tamén dentro destes contidos. 
 
A competencia social e cidadá trabállase durante todas as unidades, tendo especial relevancia 
nas unidades onde hai un enfrontamento individual ou por equipos. Nos primeiros cursos 
concrétase na aceptación de normas e nos dous últimos a través da análise do deporte como 
fenómeno social e cultural, analizando o comportamento de público e deportistas e como 
novidade este ano a través dun traballo de concienciación coa discapacidade achegándonos os 
Xogos Paralímpicos e os deportes adaptados. 
A súa avaliación terá lugar a través de traballos sobre os contidos mencionados e a planilla de 
actitude que acompaña ó alumno o longo dos catro cursos. 
 
A competencia cultural e artísitica aparece fundamentalmente nas unidades de expresión 
corporal, indo de menos a máis e traballando diferentes manifestacións ó longo dos catro 
cursos. A súa avaliación quedará recollida nalgúns casos en traballos conceptuais e na maioria 
na evolución da capacidade do alumno. 
 
As competencias de aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal van vinculadas o 
bloque de contidos de condición física, onde van a ter que amosar a súa iniciativa personal e 
capacidade de esforzó (nas probas de avaliacón da condición física, por exemplo) e aprender a 
aprender dándolle as ferramentas para a realización dun quecemento xeral en 1º e 2º e 
específico en 3º e 4º. 
 
O resto das competencias danse no traballo diario en menor medida, atendendo sempre que 
sexa posible con traballo conxunto con outras áreas. 
 

 

4.- OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR CURSO_____________ 
 

O ensino do área de Educación Física na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria 
terá como obxecto contribuir a desenvolver nos alumn@s as seguintes capacidades: 
1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudabel e os efectos beneficiosos que 
esta ten para a saúde individual e colectiva. 
2. Valorar a prática habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as 
condicións de saúde e a calidade de vida. 
3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento dás posibilidades de rendemento motor, á mellora 
dá condición física para a saúde e ao perfeccionamento dás funcións de axuste, domínio e 
controlo corporal, adoptando unha actitude de autoexixencia na súa execución. 
4. Coñecer e consolidar hábitos saudabeis, técnicas básicas de respiración e relaxación como 
medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na prática físico-
desportiva. 
5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relaciónn coas capacidades 
físicas e habilidades específicas a partir da valoraciónn do nivel inicial. 
6. Realizar actividades físico-desportivas non medio natural que teñan baixo impacto ambiental, 
contribuíndo á súa conservación. 
7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas aplicando os 
fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 
autonomia na súa execución. 
8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de 
xeneiro, culturais, sociais e de habilidade. 
9. Praticar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando ou corpo 
como meio de comunicación e expresión creativa. 
10. Adoptar unha actitude crítica ante ou tratamento do corpo, a actividade física e odeporte no 
contexto social. 
 



  
4.1.- OBXECTIVOS DE 1º CURSO 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Reoñecer xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento e a volta a calma ou 

final de sesión. 
3. Colaborar nas actividades respectando as normas e os demáis. 
4. Identificar os posibles riscos da actividade ou da instalación. 
5. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
6. Distinguir o impacto da alimentación na relación coa saúde. 
7. Medir o seu nivel de condición física o principio e o final do curso, animándoos a súa 

mellora. 
8. Coñecer as compoñentes da condición física a través de xogos ou exercicios, 

utilizando a frecuencia cardíaca como medidor da intensidade. 
9. Exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas en en 

siguacións da vida cotiá. 
 
10. Atender e valorar a hixiene corporal durante e logo da práctica da activiade física 

(indumentaria, material e normas). 
11. Coñecer e respetar os regulamentos dos deportes traballados. 
12. Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes traballados. 
13. Aceptación do propio nivel de execución nos diferentes bloques de contido e 

disposición cara a súa mellora. 
14. Coñecer e executar correctamente os pasos de diferentes danzas. 
15. Participar de forma desinhibida nos xogos e e actividades. 
16. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas suscitados no 
intinerario. (axustarase á oferta de actividades ofertadas pola Xunta, Concello ou entes 
privados). 

17. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 
uso do aula virtual. 

 
4.2.- OBXECTIVOS DE 2º DA ESO 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Recoñecer que é a condición física e a súa realción coa saúde. Prestando especial 

importancia o tema da alimentación. 
3. Desenvolver a súa resistencia a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
4. Desenvolver a súa flexibilidade a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. 
6. Coidar a hixiene postural e tareas cotiás e actividades físicas. 
7. Coñecer a palicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
8. Mellorar a execución dos aspectos técnicos dos deportes trabalados. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer á desinhibición nas 

actividades de expresión. 
10. Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e da realidade xeográfica 

propia do grupo. 
11. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou inmediacións. 
12. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 
 
 



 
4.3.- OBXECTIVOS DE 3º DA ESO 

 
1. Preparar e realizar quecementos e voltas a calma. 
2. Relacionar as actividades físicas cos efectos positivos ou lesións no organismo e a súa 

saúde. 
3. Coidar a hixiene postural en tareas cotiás e en actividades físicas. 
4. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
7. Colabora nas actividades grupais e respecta as normas e os compañeiros. 
8. Contextualizar e practicar os pasos básicos e enlaces das diferentes modalidades de 

bailes de salón. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámina positiva no 

grupo. 
10. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
11. Acercarnos ás actividades realizadas por clubes da localidades relacionados co medio 

acuático e de fora da localidade se non fose posible facelos preto. 
12. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
15. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 4.3.- OBXECTIVOS DE 4º DA ESO 
 

1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e na saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades físicas básicas a través dos métodos de 

adestramento que lle son porpios. Facendo medicións o principio e o final de curso. 
4. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
5. Elaborar un plan de entreno tendo en conta os principios do adestramento e os 

métodos propios das diferentes capacidades. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes vistos no curso. 
7. Coñecer e practicar os elementos técnicos e tácticos dos deportes correspondentes. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de dúas, tres, catro e cinco persoas respetando as axudas e normas 

de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

con situación cotiás. 
11. Reflexionar sobre a importancia da prevención no deporte para evitar lesións. 
12. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calófico dacordo coas racións de 
cada grupo de alimentos de das actividades físicas diarias realizadas. 

13. Analizar de forma crítica o papel social do deporte e a súa visión nos medios de 
comunicación. 

14. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
15. Acercarnos ás actividades realizadas no medio acuático. 
16. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
17. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
18. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
19. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
20. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual 
 
 



5- CONTIDOS POR CURSOS___________________________________________________ 
 

CONTIDOS 1º ESO: 
 
1.- Contidos comúns en educación física: 
 

 Fases de activación e recuperación e o seu significado na práctica de actividade física. 

 Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 

 Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado de indumentaria. 

 Respecto e aceptación das regras nas actividades e xogos. 

 Papeis e estereotipos nas actividades artísitico expresivas como fenómeno social e 
cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e do dos demáis e disposición positiva cara a 
súa mellora. 

 Posiblidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividad. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividades física com elemento base dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscoss nas actividades físico-deportivas e artísitico-expresivas. 

 Protocolo básico  de actuación nos primeiros auxilios. 
 
2.- Xogos e actividades deportivas: 
 

 Execución de hablididades motrices vinculadas ás acción deportivas, respectando os 
regulamentos. 

 Práctica d actividades e xogos para a aprendizaxe de deportes individuais. 

 Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos deportes 
colectivos. 

 Practica de actividades para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
3.- Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

 Experimentación de actividades artístico.expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal. 

 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
 
4.- Actividade física e saúde. 
 

 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas e a súa relación 
coa saúde. 

 Introducció aos principios dunha alimentación saudable. 

 Identificación da frecuencia cardáca de traballo. 
 

5.- Actividades no medio natura. 

 Practica de xogos. 

 Senderismo. 
 
 

 

 

 

 



CONTIDOS 2º CURSO: 
 
1.- Condición física e saúde: 

 Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. 

 Realización de xogos e exercicios aplicados ó quecemento. Recompilación destes. 

 Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e 
flexibilidade. Medición das mesmas. 

 Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 
actividade. 

 Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e 
flexibilidade. 

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 

 Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha voa condicón física e a 
mellora das condicións de saúde. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da adopción duna postura correcta en 
actividades cotiza. 

 Relación entre a hidratación e práctica de actividades física. 

 Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuacióna situacións cotiza. 

 Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade 
física. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde hábitos 
determinados como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. 

 

2.- Xogos e deportes: 
 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 
dun deporte individual diferente ó realizado no curso anterior. 

 Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. 

 Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios 
dos deportes de competición entre dúas persoas. 

 Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicos 
cooperativos. 

 Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e 
das establecidas polo grupo. 

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. 

 Autocontrol ante situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte. 

 Cooperación nas funcións atribuidas dentro dun labor de equipo para a consecución de 
obsectivos comúns. 

 Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. 
 
 
 

3.- Expresión corporal: 
 

 A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. 

 Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ó dominio, ó 
control corporal e á comunicación coas outras persoas. 

 Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. 

 Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación 
espontánea. 

 Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por 
parte doutras persoas. 

 
 
 



4.- Actividades no medio natural: 
 

 O sendeirismo: descripción, tipos de carreiro, material e vatimenta necesaria. 

 Realización de percorridos preferentemente no medio natural. 

 As actividades físico-deportivas no medio natural:  terra, aira e auga. Realización de 
habilidades adaptadas ó tipo de actividae recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, 
remar,... 

 Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a utilización 
de actividades recreativas. Experimentación con construccións de madeira e /ou corda 
e con outras actividades recreativas propias do medio natural. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 
Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos contornos. 

 Realización de nós. 
 
 

CONTIDOS 3º CURSO: 
 
Bloque Contidos comúns en educación física: 
 

 Control da intensidade do esforzó adaptado a cada fase da sesión. 

 Deseño e execución de forma autónoa de xogos e exercicios para cada fase. 

 Respecto e aceptación das regras das actividades . 

 Papeis e estereotipos nas actividades físico.deportivas e artístico-expresivas como 
fenómeno social e cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e dos demás cunha disposición positiva de 
mellora. 

 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividade física como elemento  nase dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscos  nas actividades físico-deporticas, baseada na análise previa das 
mesmas. 

 Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 

 Emprego responsable do equipamento deportivo. 

 Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. 
 
 

Os Xogos e as actividades deportivas: 
 

 Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado viculadas ás acción 
dportivas, respectando os regulamentos 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Adquisición de técncias de progresión e orientación nomedio natural e a súa aplición 
den diferentes ámbitos. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes colectivos 
en diferentes situacións. 

 Práctica de acatividades e xogos para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
Actividades físico artístico-expresivas: 
 

 Experimentación de actividades artístico-expresivas, utilizando  técnicas de expresión 
corporal. 

 Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e 
colectivo. 

 Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular. 
 
 
 



Actividade física e saúde: 
 

 Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas 
e as úa vinvulación cos sistemas do organismo. 

 Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

 Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física. 

 Adestramento; intensidade, volumen e densidade do esforzo e a súa relación cos 
sistemas d enerxía. 

 Control da frecuencia cardíaca cara á mellora da condición física. 

 Procedementos para a avaliacioon dos factores da condiciónfísica realcionados coa 
saúde. 

 Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física 
saudable. 

 Métodos básicos de adestramento para a melora das capacidades. 

 Avaliación da condicón física saudable para a mellora de esta. 

 Ergonomía e hixiene portural na práctica de actividades físicas. 

 Técnicas básicas de relaxación e respiración. 

 Actividade física habitual e outros hábitos e a relación coa calidade de vida. 
 
 

  Actividades no medio natural: 
 

 Rutas 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Orientación 
 

 
 
 

CONTIDOS 4º CURSO: 
 
Condición física e saúde: 
 

 Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise de actividade física 
que vai a realizar. 

 O quecemento como medio de prevención de lesións. 

 Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa saúde: 
resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia. 

 Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia sobre 
o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. 

 Aplicación  dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e da 
forza resistencia. 

 Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo duna das capacidades físicas 
relacionadas coa saúde. 

 Toma de conciencia da propia condición física e predisposición de mellorala. 

 Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma 
autónoma. 

 Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 
sedentarismo, estupefacientes,...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e 
adopción duna actitude de rexeitamento ante estes. 

 Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. Protocolo básico de primeiros auxilios. 

 RCP básica. Funcionamiento DSA 
 
Xogos e deportes: 
 

 Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e 
colectivos de lecer e recreación. 



 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes. 

 Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 
así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

 Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de 
puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. 

 Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. 

 Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun deporte de equipo. 
 
 

Expresión corporal: 
 

 Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas. 

 Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio duna estructura musical 
incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade. 

 Participación e achega ó traballo en grupo nas actividades rítmicas. 

 Disposición favorable á desinhibición  na presentación individual ou colectiva de 
exposicións orais e rítmicas en público. 

 

Actividades no medio natural: 
 

 Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

 Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto 
ambiental, nomedio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. 
Presentación de proxectos a compañeiras e compañeiros. 

 Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac,...) 

 Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no 
medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo) 

 Orientación. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no 
medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
6.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES UNIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRES 

 

1º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación   

2.- Condición física. 
Atletismo 

Quecemento 
Capacidades e saúde 
Iniciación atletismo. Saltos 

 
Deporte 
adaptado 

3.- Voley 
Regulamento 
Aspectos técnicos y tácticos   

4.- Postura-
alimentación 

alimentación posturas 
ergonómicas 

Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Xogos populares 
Xogos poulares e as 
capacidades físicas   

6.- Danzas 
Acrosport, aerobic e baile en 
parella e tradicional 

Música 
 

7.- Ximnasia 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

8.- Balonmán 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Primeiros auxilios Pas 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 

2º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERDISC. TRANSV. 

1.- Presentación e 
avaliación inicial 

Presentación e avaliación 
  

2.- Condición física. 
Atletismo 

Capacidades. Lanzamentos 
  

3.- Badminton 
Regulamento. Elementos 
técnicos e tácticos   

4.- Postura-Fuerza 
Mapa muscular, posturas na 
actividade física 

Ciencias 
naturais  

5.- Xogos populares Xogos e capacidades 
  

6.- Alimentación e 
hidratación 

Alimentación e hidratación no 
deporte 

Ciencias 
naturais  

7.- Danzas Aerobic, danzas en grupo Música 
 

8.- Baloncesto 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Natureza Nós, senderismo 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 
 
 
 



 

 

3º ESO 

 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación 

Si, 
presentación 
aula virtual 

  

2.- Condición 
física. 
Resistencia e 
flexibilidade 

Quecemento 
Capacidades e 
saúde 
 

Si. Traballo 
  

3.- Balonmán 
Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos 

Si. Traballo 
  

4.- Postura-forza 
e alimentación   

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Baile  
Baile 
individual,parella 
grupo. 

   

6.- Badminton 

Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos. 
Deporte adaptado 

Si, traballo 
 

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

7.- Xogos 
populares   

Xogos e 
capacidades    

8.- Patin e 
hockey 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

   

9.- Primeros 
auxilios 

PAS 
 

Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación do 
curso 

Si aula virtual 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Principios do 
adestramento e 
avaliacion ini. 

Presentación 
Principios 
Avaliación 

   

2.- Voley 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos. Deporte 
adaptado 
 

Si, 
traballo  

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

3.- Xogos 
populares e 
capacidades 
básicas 

Xogos de resitencia, 
forza, flexibilidade e 
velocidade 

   

4.- Postura-forza e 
alimentación  

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Acrosport  
Axudas, seguridade, 
modalidades    

6.- Primeiros 
auxilios   

No deporte e na vida 
cotiá   

Solidariedade a 
través da atención 
de urxencia 
responsable 

7.- Natureza 
Actividades do clube 
de piragüismo.  

Ciencias 
naturais  

8.- Fútbol 
Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

 
Ciencias 
naturais  

9.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación 

Si aula 
virtual   

 
 
 

7.- CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSRUMENTOS DE AVALIACIÓN________________ 
 
CRITERIOS 1ºESO 
 
1.- Recoñece e aplica actividades propias de cada fase de sesión de acrividade física, tendo en 
conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias. 
 
2.- recoñecer as posibilidades das actividads físico-deportivas e artístico-expresivas como 
formas de inclusión social e a participación doutras persoas independientemente dsa 
características, colaborando con elas. 
 
3.- recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecesr activo e uso responsable do entorno próximo. 
 
4.- controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico 
deportivas, dadoptando medidas preventivas e de serguridade. 
 
5.- utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe para 
procurar, analizar e seleccioar información salientabe, elaborando docuemtos propios e facedo 
exosicións. 



 
6.- interpretar e reproducir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
téncias sinxelas de expresión corporal. 
 
7.- recoñecer e aplicar os principios de alimentación de da actividade física saudable, e 
recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 
memlora da sáude. 
 
8.- desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoesixencia. 
 
9.-resolver situación motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas das actividades propostas. 
 
10.- resolver situación motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboració-oposición 
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 
 

CRITERIOS 2º ESO 
 
1.- Realizar de manera autónoma un quecemento xeral. Respetando as súas fases e función. 
2.-Medir e incrementar as capacidades físicas básicas en función das súas posibilidades. 
3- Recoñeer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para a saúde. 
4.- Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación con outras persoas ante situaciónns 
de contacto físico en xogos e actividades de loita. 
5.- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o 
papel de participante como o de espectador na práctica dun deporte colectivo. 
6.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
7.- Coñecer e respetar o regulamento dos deportes practicados. 
8.- Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes escollidos. 
9.-Crear e poner en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir dun 
ritmo escollido. 
Realizar de forma autónoma un percorrido de senderismo cumplindo coas normas. 
10.- Comprender e utilizar o aula virtual e facer uso dun procesador de texto e outros 
programas se é posible ó longo dos traballos e probas do curso. 
 
 
CRITERIOS 3º ESO 
 
1.- Desenvolver actividades propias de cada fse da sesión de actividade física. 
2.- Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión 
social, facilitando a elimnación de obstáculos á participación doutras persoas 
independientemente das súas características. 
3.- Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización responsable do entorno. 
4.- controlar as dificultades e os riscos duratne a súa participación en actividades físico-
deportivas, adoptando as medidas preventias e de seguridade. 
5.- utilizr as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe. 
6.- interpretar e producir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
de expresió corporal e outros recursos. 
7.- recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 
8.- desenvolver as capacidades físicas de acordó coas posibiliddes persoais e dentro das 
marxes da saúde. 
9.- Resolver situación motoras individuais apliando os fundamentos técnicos e habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas propostas en condicións reais ou adaptadas. 



10.- Resolver situación motoras de oposición-colaboración ou opostas, utilizando as estratexias 
máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
 

CRITERIOS 4º ESO: 
 
1.- Planificar e poñer en práctica quecementos autónmos respectando pautas básicas para a 
súa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realiza. 
 
2.- Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular da resistencia 
aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia suponen para o estado de saúde. 
 
3.- Deseñar e levar a cabo un plan  de traballo, duna capacidade física relacionada coa saúde, 
incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de 
adestramento. 
 
4.- Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos técnicos, 
tácticose regulamentarios adquiridos. 
 
5.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do centro. 
 
6.- Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na 
práctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos 
básicos de actuación. 
 
7.- Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do 
corpo a través dos diferentes medios de comunicación. 
 
8.- Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes e 
actividades físicas realizadas ó longo da etapa. 
 
9.- Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical. 
 
10.- Utilizar os tipos de respiración e as técnicas  e métodos de relaxación como meido para a 
reducción de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 
 
11.- Planificar unha saída ó medio natual e resolver cooperativamente problemas que se 
presenten nel a partir dos contidos traballados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- CONCRECIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRE. 
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN_______________________________________________ 
 
 
 1º ESO 
 
1º TRIMESTRE:  
Ten aproximadamente unhas 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA E AVALIACIÓN INICIAL. 4 
SESIÓNS. 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura e docente: que imos facer o longo do curso 
e como vai ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós alumnos de forma persoal (nome, aficions,...) 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia,tet resistencia aeróbica. 

AVALIACIÓN 
Estándares: 
EFB1.1.2 
EFB1.1.3 
EFB1.2.1 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE. ATLETISMO 

UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Desenvolver a súa condición física a través do traballo das 
capacidades básicas. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de velocidade, relevos e salto de 
lonxitude e a súa relación coas capacidades físicas básicas e o 
quecemento. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de velocidade e salto de lonxitude. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos a velocidade e os relevos. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o salgo de lonxitude. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB1.1.1 
EFB1.5.2 
EFB4.1.4 
 

Conceptual:  
Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE DIDÁCTICA 3: VOLEY. 

U.D. 3 ¿XOGAMOS? 

OBXECTIVOS 

 Executar habilidades motrices vinculadas ó vóley. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos de cooperación e 
oposiciónn 

 Coñecer e aplicar o regulamento e os aspectos técnicos e tácticos do 
deporte. 

 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos. 

 Regras básicas do voley. 

 Elementos técnicos: saque, dedos, antebrazos, bloqueo e remate. 

 Elementos tácticos: posición en ataque e defensa. 
 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do deporte e das habilidades do mesmo e partido de 
avaliacion inicial 
2.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións de saque. 
3.- Realización de xogos e actividades dirixidas o toque de dedos. 
4.- Realización de xogos e actividades dirixidas a antebrazos. 
5.- As fases do xogo nos deportes colectivos, tarefas para diferencialas e 
traballalas. 
6.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
7.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
8.- Cuestionario teórico. 
9.- Proba práctica. 

AVALIACIÓN 
ESTANDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.1 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica de voley. 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos diferente golpeos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes exercicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º TRIMESTRE: 
Ten aproximadamente unhas 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física e 
parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e os 
erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os exercicios 
da sesión 3. 

AVALIACIÓN  
ESTANDARES 
EFB3.2.3 
EFB1.1.2 
EFB1.3.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura e 
cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o mapa 
muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

U.D. 5 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic e 
danza tradicional 
3.- Practicaremos baile en parella e danza tradicional 
4.- Exponemos o noso traballo, faremos entre todos a valoración da 
exposición, se se entendeu, como foi a utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 6 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: DEPORTES INDIVIDUAIS: XIMNASIA   
 

U.D. 7 XIMNASIA 

OBXECTIVOS 
 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos de elementos básicos da 
ximnasia. 

CONTIDOS 
 Práctica de actividades e xogos para a prendizaxe dos deportes de 

atletismo e ximnasia. 

 Regramento e aspectos técnicos básicos da ximnasia. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento á ximnasia mediante unha exposición oral ou visual. Práctica 
de equilibrios e xiros 
2.- Traballo de xiros e saltos e a súa combinación. 
3.- Engadimos ó anterior os equilibrios. 
4.- Facemos unha montaxe cos elementos coñecidos ó gusto de cada un. 
5.- Mini.olimpiada. 
6.- Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final sobre o deporte, regramento visto, 
elementos técnicos vistos e axudas na ximnasia. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba na mini-olimpiada. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: BALONMAN 
 

U.D. 8 BALONMAN 

OBXECTIVOS  Recoller o traballado na unidade didáctica 3 e trasladalo a un novo 
deporte de equipo. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no novo deporte. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos comúns dos deportes 
colectivos. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 

 Coñecer e practicar o balonmán como deporte colectivo 

CONTIDOS  Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos e en concreto no balonmán. 

 Regras básicas do balonmán. 

 Elementos técnicos e tácticos. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición física. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, introducimos 
balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns dos 
deportes colectivos. 
3.- Práctica da adaptación, manexo e pase. 
4.- O lanzamento 
5.- Iniciación ó xogo do balonmán. Regramento e presentación. 
6.-  Fases de ataque e defensa. Xogo real. 
7.- Xogo real. 
8, 9.- Torneo. 
10.- Cuestionario e exame práctico. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.3 
EFB4.2.2 
EFB4.2.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica do balonmán 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos elementos técnicos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 9 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para primeiro 
da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo ou 
quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 1º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 10 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 1º da Eso. É posible que debamos recuperar 
tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa nota 
repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO: 
 
 
1º TRIMESTRE: Ten unhas 24 sesións para cada un dos dous grupos. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL. 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E ATLETISMO 
 



UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de resistencia, e lanzamentos. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de medio fondo e fondo e lanzamentos (peso e disco). 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos o medio fondo e fondo. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o lanzamento de peso 
e disco. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

Conceptual:  
-Traballo do quecemento. 
-Cuestionario. 
-Traballo atletismo. 
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: DEPORTES DE OPOSICIÓN: BADMINTON, TENIS,... 



 

U.D. 3 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE: 



 
Ten aproximadamente 22 sesións para cada grupo. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física 
e parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e 
os erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os 
exercicios da sesión 3. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura 
e cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o 
mapa muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: XOGOS TRADICIONAIS 

U.D. 5 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: C.F. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 

U.D. 6 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Recoñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición 
física, unha boa alimentación e a mellora das condicións de 
saúde. 

 Relación entre a hidratación e a práctica da actividade física. 

CONTIDOS 
 Alimentación correcta e a súa relación coa condición física. 

 Hidratación adecuada e deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Exposición oral dos elementos básicos da alimentación e da 
hidratación e a súa relación coa saúde e co deporte. 
2.- Realizamos un traballo persoal de recollida de datos e de 
programación duna dieta equilibrada. 
3.- Recollemos e valoramos os traballos. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Recollida de información teórica a través dun cuestionario 
e traballo. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros e normas e concienciación da 
importancia destes temas. 

 
UNIDADE 7: EXPRESIÓN CORPORAL 
 

U.D. 7 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic 
e danza tradicional 
3.- Practicaremos baile e coreografía4.- Exponemos o noso traballo, 
faremos entre todos a valoración da exposición, se se entendeu, como foi a 
utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 

U.D. 8 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do 
sendeirismo nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.- Materiais: acercámonos a cabuiería e a tenda de campaña. 
3.- Facemos un percorrido polo centro seguindo os sinais. 
4.- 5.- 6.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 
5- realizar un cuadro de nós 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: DEPORTE COLECTIVO: O BALONCESTO 



 

U.D. 9 O BALONCESTO 

OBXECTIVOS 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no baloncesto. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e o deporte do 
baloncesto 

 Coñecer as regras e os aspectos culturais do baloncesto. 

 Practicar o baloncesto acercándonos o mais posible ó xogo real. 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos 
deportes colectivos e en concreto no baloncesto. 

 Regras básicas do baloncesto baloncesto. 

 Elementos técnicos e tácticos do baloncesto. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición 
física. 

 Medición da intensidade do esforzo. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, 
introducimos balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns 
dos deportes colectivos. Dandolle especial importancia á cooperación. 
3.- Regras do baloncesto. 
4.- Manexo do balón e pase. Xogo adaptado 
5.- O bote. Xogo adaptado. 
6.- Pase e tiro. Xogo adapatado. 
7.- Fases de ataque e defensa. Posicións Xogo real. 
8.- elementos e sistemas de ataque. Xogo real. 
9.- Sistemas de defensa. Xogo real. 
10.- Avaliación e torneo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento do baloncesto. 
-Elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
segundo da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 2º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 2º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

3º ESO: 
 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.1.1 
EFB3.2.2 
EFB1.2.3 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 



U.D. 2 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do esforzo. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

 Repasar o quecemento xeral e comenzar co específico. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa saúde e 
coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e  relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e pasivos no 
final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. Quecemento 
autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade e a comparamos coa medida inicial. 
Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.2 
EFB1.1.3 
EFB3.1.1 
EFB3.1.4 
EFB3.1.5 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o quecemento, a 
resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. Traballo de medición de 
frecuencia cardiaca. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: BALONMÁN 



 

U.D. 3 BALONMÁN 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do balonmán. 

 Coñecer os elementos técnicos do baloman. 

 Coñecer os elementos tácticos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas defensivos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do balonmán. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do balonmán. 

 Regramento de balonmán. 

 Elementos técnicos do balonmán. 

 Elementos tácticos do balonmán. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o manexo e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e o bote. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos a finta. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.4 
EFB1.2.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da sesión 
10 e das sesións anteriores. Proba práctica dos xestos técnicos e das 
posicións durante o xogo 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros ó nivel alcanzado por 
si mesmo e os demais. 

2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4: SALUD: ALIMENTACIÓN FUERZA Y POSTURA 
 

U.D. 4 SALUD 

OBXECTIVOS 

 Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha 
alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto 
calórico, dacordo coas racións de cada grupo de alimentos e das 
actividades diarias realizadas. 

 Relacionar alimentación e deporte. 

 Coñecer mapa muscular e a súa relación coa postura e a saúde. 

CONTIDOS 

 Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto 
calórico. 

 Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 

 O mapa muscular. 

 A postura correcta. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do tema e do traballo a realizar. 
Seguemento nas sesións doutras unidades didácticas. 
2.- Recollida e análise dos traballos. 
3.- Sesións de traballo de forza, flexibilidade e de relaxación. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB3.1.6 
EFB3.2.3 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario dos conceptos básicos. Traballo persoal sobre 
alimentación. 
PROCEDIMENTAL: Recollida de datos. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas, ós compañeiros, concienciación da 
importancia do tema. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL. BAILES DE SALÓN. 



 

U.D. 5 BAILES  

OBXECTIVOS 

 Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 

 Realizar bailes de salón por parellas, cambiando a parella. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

CONTIDOS 
 Ritmo. 

 Bailes de salón: vals, cha-cha-cha, rock e un suxerido por eles. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Pasos básicos . 
4.- Elaboración da coreografía . 
5- 6.- Elaboración da coreografía. 
7- Pasos básicos de valse enlaces. 
8- Exposición final. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
EFB2.1.4 
 

CONCEPTUAL: Contextualización do ritmo e as actividades rítmicas. 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros amosar desinhibición 
nas exposicións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: BADMINTON 
 

U.D. 6 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.2 
EFB4.1.2 
EFB1.2.1 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos golpeos 
traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 

UNIDADE 7: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 7 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de Galicia 

e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de diferentes 
xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas capacidades 
físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: PRMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 8 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
EFB1.4.3 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PATÍN E HOCKEI 



 

U.D. 9 PATÍN E HOKEI 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de patín que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do patinaxe e o 
hockei 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do hockei. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos dos deportes. 

 Elementos tácticos básicos do dseportes. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de patíns mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do equilibrio e o deslizamento través de xogos. 
3, 4.- Traballo dos xiros e saltos a través do patinaxe de rúa e o patinaxe 
artístico 
5.- Traballo do manexo e os toques co estick. 
6, 7.- Xogo. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
terceiro da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 3º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 3º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 
4º ESO 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 
 

U.D. 1 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a 
saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos 
métodos de adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do 
esforzo. 

 Principios do adestramento. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa 
saúde e coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos coontinuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos 
e  relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (fartlek) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (interval) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (circuito) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e 
pasivos no final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. 
Quecemento autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade. Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 
11.- Elaboro o meu entreno. Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o 
quecemento, a resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. 
Traballo de medición de frecuencia cardiaca. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

OBSERVACIONS 
 

 

 

 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: VOLEY 
 



U.D. 2 VOLEY 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do voley. 

 Coñecer os elementos técnicos do voley. 

 Coñecer os elementos tácticos do voley. 

 Coñecer os sistemas defensivos do voley. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do voley. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do voley. 

 Regramento de voley. 

 Elementos técnicos do voley. 

 Elementos tácticos do voley. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o saque. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase de dedos. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o de antebrazos. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeir@s, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 
 

UNIDADE 3: XOGOS POPULARES E CONDICIÓN FÍSICA 
 

U.D. 3 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 
 
 
 
2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 

mailto:compañeir@s


UNIDADE DIDÁCTICA 4: FORZA-RESISTENCIA 
 

U.D. 4 FORZA RESITENCIA 

OBXECTIVOS 

 Incrementar o nivel de forza resistencia participando na selección 
de actividades e exercicios en función dos métodos de 
adestramento. 

 Coñecer a forza os seus tipos e os seus métodos de 
adestramento. 

 Relacionar esta capacidade coa saúde e o rendemento. 

 Recoñecer, a partir da medición da frecuencia cardíaca, a 
intensidade do traballo. 

 Coidar a postura. 

 Practicar diferentes métodos de relaxación. 

CONTIDOS 

 Forza. Definición. Tipos. 

 Métodos de adestramento. 

 Relación da forza coa condición física. 

 Relación da forza coa saúde. 

 Métodos de relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Recoñecer a capacidade nun circuito onde se traballen todas. 
2.- Exercitamosa forza resitencia a través do xogo de oposición. Xogos de 
relaxación. 
3.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson 
4.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson. 
5.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Schultz. 
6.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. 
Plantexamos un entreno. 
7.- Planifico o meu entreno. 
8.- Planifico o meu entreno. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre a forza e a súa relación coa condición 
física e a saúde. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación e resultado das medicións. 
ACTITUDINAL: Respecto das normas e dos compañeiros, concienciación 
da importancia deste traballo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: RITMO. ACROSPORT 
 

U.D. 5 RITMO E ACROSPORT 

OBXECTIVOS  Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 



 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos ó acrosport e as súas modalidades. 

 Coñecer e resptar as normas de seguridade e axudas no 
acrosport. 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Ritmo. 

 Acrosport: as súas modalidades. 

 Normas de seguridade e axudas. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en parella. 
4.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en tríos. 
5.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en grupos. 
5.- Creamos unha coreografía en grupos. 
6.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
7.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
8.- Expoñemos as nosas coreografías. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recollen os conceptos do ritmo e o 
acrosport 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros, amosar 
desinhibición nas exposicións. 

 

 
 
UNIDADE 6: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 6 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o que son os primeiros auxilios e a súa importancia. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos á prevención no marco das actividades 
deportivas e na vida cotiá. 

 Coñecer e resptar as normas á hora de atender un accidentado 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Prevención nas actividades deportivas e na vida cotiá. 

 PAS. 

 Normas de seguridade e axudas. 

 Inmobilizacions, feridas e hemorraxias atragantamientos e RCP y 
DSA 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación da unidade e da información. 
2.- Practicamos inmobilizacións e transportes. 
3.- Practicamos actuacións ante feridas e atragantamentos. 
4.- Practicamos actuación ante un accidentado inconsciente, posición 
lateral de seguridad. 
5.- Practicamos RCP. 
6.-  Cuestionario. Xogo  Tic 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario. 
PROCEDIMENTAL: Participación, proba práctica. ACTITUDINAL: 
Respecto ás normas e os compañeiros, amosar desinhibición nas 
exposicións. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 7: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 



U.D. 7 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de orientación propias dese 
deporte nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Coñecer os deportes máis practicados na zona (tradicionais). 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

 Práctica dos deportes máis practicados na zona. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.-, 3.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: FÚTBOL SALA 

 

U.D. 8 FÚTBOL 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do fútbol. 

 Coñecer os elementos técnicos do fútbol. 

 Coñecer os elementos tácticos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas defensivos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do fútbol. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do fútbol. 

 Regramento de fútbol. 

 Elementos técnicos do fútbol. 

 Elementos tácticos do fútbol. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Conducción do balón. 
2.- Traballamos a conducción e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e os tiros. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o regate e os saques. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 4º 
da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 4º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 6 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 4º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 
 

 

9.-  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC. UNIDADES ABALAR. TRATAMENTO E 
FOMENTO DA LECTURA_______________________________________________________ 
 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
O tratamento do fomento da lectura realizarase de forma xeral nas diferentes unidades 
didácticas dandolle textos para realizar a parte conceptual da unidade. 
Máis concretamente: 
En 1º da eso a unidade de xogos tradicionais. 
En 2º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación. 
En 3º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación 
En 4º da eso na unidade de primeiros auxilios. 
Recomendaremos lecturas como a revista sport life na súa edición dixital. 
 
 
 
 
TRATAMENTO TIC E ABALAR 
Nos cursos de 1º e 2º,  temos unha ou dúas unidades por trimestre onde utilizamos os equipos 
cos seguintes obxectivos relacionados coas TIC: 

1. Coñecer o aula virtual e o uso que lle imos dar ó longo do curso. 
2. Traballar cun procesador de texto e de diapositivas para a entrega dos traballos. 
3. Uso do correo como método de entrega. 
4. Coñecer e utilizar as ferramentas do espacio abalar, concretamente:  

 
A concreción destes obxectivos están detallados na temporalización das unidades e nas 
propias unidades. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA 
Colaboraremos co departamento de orientacón nas medidas adoptadas. 
 

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDADE_________________________________________________ 
 



O traballo con outras áreas está supeditado á colaboración con outros docentes. Tal e como 
está detallado na programación as áreas de Ciencias Naturais e música son as que comparten 
contidos común e que podemos sincronizar no tempo co fin de facilitar a aprendizaxe do 
alumno. 
 

 

11.- MÍNIMOS  ESIXIBLES______________________________________________________ 
 
Os mínimos da asignatura serán os seguintes en cada curso, adaptando os obxectivos en 
función das dificultades propias do alumnado. 
 
 11.1 Obxectivos mínimos de 1º da Eso 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Recopilar xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento. 
3. Medir o seu nivel de condición física ó principio e o final de curso. 
4. Coñecer os componentes da condición física a través de xogos e exercicios. 
5. Coñeer e traballar as disciplinas de velocidade, salgo de lonxitude e carreiras de fondo 

do atletismo. 
6. Correr de forma inenterrumpida 20 minutos ao seu ritmo. 
7. Coñecer e executar o manexo, pase e lanzamento do balonmán. 
8. Coñecer e executar correctamente o saque, o pase de dedos e antebrazos do volei. 
9. Participar de forma desinhibida en xogos e actividades de imitación e expresión. 
10. Coñecer e realizar xogos tradicionais en Galicia. 

 
11.2 Obxectivos mínimos de 2º da Eso 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Elaborar un traballo que recolla a importancia e os exercicios do quecemento. 
3. Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 
4. Desenvolver a súas capacidades a partir do nivel inicial. 
5. Recoñecer a frecuencia cardíaca de traballo saludable. 
6. Correr durante 20 minutos a ritmo libre. 
7. Mellorar a execución dos aspectos técnicos do bádminton e baloncesto. 
8. Obter una disposición favorable e realizar una  actividade de expresión corporal. 
9. Coñecer e recopilar xogos tradicionais. 
 

 
11.3 Obxectivos de 3º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos na saúde. 
2. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
3. Recoñecer a partir da frecuencia caridaca a intensidade do esforzo. 
4. Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde una alimentación equiibrada. 
5. Realizar bailes en grupo e en parella ou coñecelos si non pode facer a práctica. 
6. Mellorar a execucuón dos aspectos técnicos do bádminton, baloncesto e hockei. 
7. Seguir as iniciación dos sinais de orientación propias dese deporte nun percorrido polo 

centro ou inmediacións 
8. Correr durante 20 minutos a ritmo aeróbico. 

 
11.4 Obxectivos de 4º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
4. Recoñecer a partir da frecuencia cardíaca a intensidade dos esforzo. 



5. Elaborar un plan de entreno dalgunha ou varias capacidades. 
6. Realizar una proba aeróbica e outra anaeróbica. 
7. Coñecer o regulamento dos deportes e xogos practicados. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de varias persoas respetando as axudas e normas de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

accidentes cotiás. 
11. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico. 
12. Participar nas actividades na natureza respetando as normas. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE_________________________________ 

 

O marco normativo ven marcado por: Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral  e o Decreto 320/1996, do 26 de 
xullo, de ordenación da educación de alumnos/as con NEE. 

Hai que ter en conta tamén que calquera alumno/a, ao longo do curso, pode ser 
susceptible de necesitar unhas Medidas de Atención a Diversidade. 

As posibilidades que temos de atención á diversidade, e que afectarían o traballo na 
área de E.F serían: A.C. Individualizada, Reforzo, Recuperacións e outros apoios, 
Agrupamentos específicos, Apoios a alumnos/as con NEE, Ensinanza titorada, grupos de 
aprendizaxe de lingua para alumnos/as procedentes do extranxeiro. 

  

 Considero o/a alumno/a con NEE como un alumno/a que vai requerir respostas 
diferentes por parte do centro, e polo tanto do profesor. Determinados alumnos/as van a 
necesitar máis axuda que o resto de compañeiros, e eu como profesor son o responsable 
de que cada alumno/a conquira os obxectivos propostos facilitándolles as tarefas 
adecuadas e os medios necesarios para elo. 

“Sempre que sexa posible, os/as alumno/as dun cento educativo con certa alteración 
relacionada coa saúde, deben de intervir nas clases de E.F. coa maior normalidade 
posible…..”. (Arráez, 1998)  

ALUMNOS/AS CON N. E. ESPECÍFICAS E DE APOIO EDUCATIVO     __      . 

o Alumnos/as con dificultades físicas: respiratorias, motoras, auditivas,... 

o Alumnos/as con dificultades psíquicas (problemas de aprendizaxe, minusvalías, lesións 
cerebrales, transtornos de conducta…): 

o Alumnos/as con dificultades sociais-culturais (problemas de adaptación, integración, 
entorno socio-cultural desfavorecido…) 

¿QUÉ FAREI ANTE ESTES CASOS?               _____                                       . 

o No caso de que o alumno poida desenrolar o currículo ordinario as medidas que tomaría 
afectarían a Elementos Non Prescriptivos do Currículo, isto é: adaptacións en 
metodoloxía, organización, material, temporalización, comunicación...... 

o Nos casos nos que se comproba que o alumno non é capaz de conseguir os obxectivos 
propostos, e polo tanto non é capaz de seguir o currículo ordinario recurrirei ás 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. Nestes casos determinarase a 



situación do alumno con respecto aos obxectivos de referencia. O importante é que logre 
alcanzar uns obxectivos acordes coas súas posibilidades, que sexan funcionais, 
significativos e que permitan compensar minusvalideces manifestas. 

Nas situacións de A.C.I., estas realizaranse á vista do Certificado médico oficial no que 
consten especificados con claridade as limitacións de acción que teña a persoa e o informe 
tanto do Departamento de E. F. como do Departamento de Orientación. Así se 
establecerán e seleccionarán os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán 
acordes ás capacidades que se pretenden valorar. A estes alumnos elaborareilles uns 
apuntes (contidos teóricos) adecuados as súas características. 

 

13.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA____________ 
 

Seguirei a lexislación correspondente: Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se 
regula a avaliación na ESO na CCAA Galega, e o Decreto 133/2007 do 5 de xullo, que 
establece os criterios de avaliación. 
 A avaliación será Normativa e Criterial, pero sobre todo empregarei esta última 
comparando os resultados do alumno/a con outros conseguidos por el mesmo nas mesmas 
probas ou con respecto a un criterio fixado de antemán, valorando o progreso do alumno/a e do 
seu esforzo. 

A avaliación do proceso será retroalimentadora, esto é que poderá ser reformada en 
función dos resultados que se van acadando. Distinguirei tres intres clave: 
o Avaliación inicial: O inicio do curso, permitiráme identificar o punto de partida dos/as 

alumnos/as, coa finalidade de adecuar o proceso á realidade do grupo. Terei en conta os 
coñecementos previos do/a alumno/a (Anexo III), así como o seu nivel de C.F. e 
habilidade deportiva, para adaptar as novas actividades de forma progresiva.  

o Avaliación continua ou formativa: Realizarase un seguimento diario da evolución das 
diferentes capacidades do alumno/a. Desenvolvemento individual e información do seu 
proceso de mellora e evolución. 

o Avaliación sumativa: a través da cal os/as alumnos/as terán información relativa ao grado 
de consecución dos obxectivos establecidos. 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE XULLO_______________________________________________ 

Teranse en conta os mesmos criterios de avaliación que para a convocatoria ordinaria. 
A proba será teórico-práctica (a parte práctica será dada a coñecer aos alumnos en caso de 
non superar a materia na convocatoria ordinaria ) en caso de que os alumnos fallasen en 
aspectos actitudinais, estes alumnos/as a maiores entregarán un traballo de educación en 
valores (a escoller de entre varias opciós). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN___________________________________________ 
 



Empregarei diferentes instrumentos e coa súa aplicación tratarei de acadar unha 
avaliación subxectiva (instrumentos de observación e rexistro) e unha avaliación obxectiva 
(probas, test,...) e sempre referente ao alumno/a. Así mesmo en determindas momentos 
utilizarei a Autoavaliación  

 
AVALIACIÓN DO ALUMNO/A____________________________________________________ 
o Probas teóricas: tipo test, preguntas cortas:Traballos de aplicación teórico-prácticos; 

Probas orais; Elaboración de traballos na libreta de clase. 
o Avaliación de procedementos:  Planillas de observación , Listas de control (Anexo VI), 

escalas de estimación,.... de cara a observar a realización das tarefas esixidas. Probas de 
tipo práctico. Creación de contidos na libreta de clase.      

o Avaliación de actitudes: Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; Autoavaliación de 
actitudes do alumno/a,... 

  
AVAL. DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE__________________ 
o Cuestionario de avaliación do profesor a cumprimentar polos alumnos/as. 
o Autoavaliación con reflexión por parte do profesor en canto ao grado de consecución dos 

obxectivos propostos na programación. 
o Valoración do impacto da EF sobre os alumno/as,... 
 
 
15.- SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN_____________________________________________ 
 

Estableceráse tendo en conta os criterios de avaliación establecidos, e según os 
seguintes porcentaxes establecidos para cada tipo de contido: 

o CONTIDOS CONCEPTUAIS (30%):“SABER”. Pretenderei que o/a alumno/a coñeza os 
elementos máis básicos que sustentan os Cont. procedimentais.  

o CONTIDOS PROCEDIMENTAIS (40%):“SABER FACER”, dado o caracter eminentemente 
práctico da área supon un dos contidos a destacar, é a base para estructuraranse os 
demais.Efectuaranse probas prácticas evaluables o final de cada contido. 

o CONTIDOS ACTITUDINAIS (30%): “SABER ESTAR”: A cooperación, a implicación nas 
actividades e o respeto serán aspectos importantes a valorar durante as sesións. Os 
alumnos parten con 10 puntos,no caso de que lles faga algunha anotación negativa na 
planilla de observación actitudinal, estes  puntos irán mermando, cada anotación  
suporálles un 0.25/0,5/ou 1 menos dependendo da falta. O alumno poderá ter anotacións 
positivas: O alumno participa activamente, colabora,crea boa dinámica de grupo,ten unha 
actitude positiva cara o deporte, etc . Os alumnos/as que repetidamente non teñan a 
vestimenta adecuada e non teñan xustificación: serán valorados negativamente( 
descontarse 0.25 no primer aviso, 0,5 no segundo,e 1 no terceiro. A partir de aquí 1 punto 
por día ). 

o CADA APARTADO DOS ANTERIORES VALÓRASE SOBRE 10 E DESPOIS FAISE A 
MEDIA PROPORCIONAL AO CONTIDO. No caso en que nalgún tema non se valore algún 
dos contidos farase a media aritmética entre os dous restantes.Por exemplo no caso de 
facer una coreografía e non valorar os contidos conceptuais, faría a media entre actitude e 
exame práctico. 

o Os alumnos terán que obter un mínimo de 30% en cada apartado para facer media . 
Excepcionalmente poderase baixar esta porcentaxe a alumnos con dificultade grande nos 
contidos procedimentais e/ou conceptuais. 

 

o Entrega de caderno de clase :teñen que anotar a parte principal da clase,  e os traballos e 
anotacións teóricas. No caso de non facer  proba teórica este caderno incluirá os contidos 
conceptuais.Este caderno incluirá os traballos que se encomenden e fará media coa proba 
teórica se se faga. Valórase  os contidos e a presencia. Se o alumno/a non o entrega 
estará suspenso/a. 



OS/AS ALUMNOS/AS PODERÁN SUBIR A NOTA.- Penso que é importante a participación e 
a implicación do alumnado non só nesta área, se non tamén nas actividades do centro, por eso 
valorarei de xeito positivo (0.25 máis – máximo 1 punto por apartado): 

- Participación nas Competicións Internas (como xogador/a, árbitro, organizador/a,...)(0.25 
por cada competición/ o longo do curso haberá diferentes competicións). 

- Resumo de Libros e Artigos periodísticos relacionados coa actividade física e o deporte 
,contribuindo deste xeito á competencia lectora. 

 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS LESIONADOS/AS: Os/as alumnos/as que por prescripción 
médica, non poidan seguir o currículo a nivel procedimental, atenderán aos seguintes criterios 
de avaliación: 

 Copia da práctica no caderno de clase (igual que para os que por diferentes motivos non 
realicen a práctica – malestar, non traer roupa adecuada,..) que reflicte o desenvolvemento 
de todas as sesións durante o periodo de lesión. 

 Entregarán un traballo sobre un tema, en consoancia cos contidos impartidos nesa 
avaliación. 
Todo alumno/a con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que presentar unha 

serie de actividades, estas deberán entregarse correctamente realizadas e no prazo de tempo 
esixido. De non ser así, o alumno/a non poderá aprobar a materia de Educación Física na 
convocatoria de Xuño. 

 
 
 
16.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DE PENDENTES_____________________________ 
 

O alumnado suspenso poderá recuperar mediante a superación do examen 
correspondentes ás convocatorias pertinentes ou se no momento detas, ten unha valoración 
positiva no curso no que se atope, e neste caso o profesor poderá mandarlle algún traballo. En 
ambos casos poderá haber un examen de aptitud física que previamente será anunciado. 

 

 
 
 
17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES__________________________________________ 
 
- Rutas senderismo 
- Rutas ciclistas 
- Competicións deportivas nos recreos 
- Día do deporte 
- Saída de 2-3 días para a realización de actividades na natureza  3º E 4º ESO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

18. METODOLOXÍA____________________________________________________________ 

              Creo máis nas tendencias relacionadas cos pedagogos da escola nova (implicación do 
alumno  como elemento activo). Sempre que sexa posible empregarei estilos de ensino que 
atravesen a barreira cognitiva.  

  Empregarei os estilos de ensinanza de Mouska Mouston.: Mando Directo, Asig. de 
tarefas, Ensinanza recíproca, Autoavaliación, Grupos reducidos, Microensinanza, Grupos de 
nivel, Inclusión, Descubrimento guiado, Resolución de problemas,… 

 Gustaríame recalcar que para sesións moi técnicas ou que teñan certo grao de risco é 
conveniente un estilo directivo, en contraposición doutras nas que convén que o alumno 
experimente, como é o caso da Expresión corporal. De tódolos xeitos non son compartimentos 
estancos, nunha mesma sesión poden convivir varios estilos.  

 Sempre que sexa posible a estratexia será global (global pura, global con polarización 
da atención, global con modificación da situación real), esto supón a aprendizaxe  como 
resultado do establecemento de relacións entre o novo e o aprendido ou o vivido. Ainda que en 
ocasións recurrirei a estratexias analíticas (pura, secuencial e progresiva),. Tamén nalgunhas 
ocasións estratexias Mixtas, realizando combinacións das antes citadas. En función das 
distintas situacións de clase utilizarei unhas ou outras. 

           As correccións serán sempre positivas (feedbacks) e as sesións dinámicas e motivantes, 
intentado evitar perdas de tempo innecesarias 

 

19.- AVALIACIÓN DO PROFESOR E DO PROCESO. EXPOSICIÓN DA PROGRAMACIÓN 
PARA O ALUMNADO__________________________________________________________ 
 
Para poder avaliar este proceso en busca da calidade, a valide e a fiabilidade da mesma 
aparee o término metavaliación. O seu obxectivo é aseguar a calidade dos procesos 
evaluativos, evitar ou correxir prácticas incorrectas, sinalar o camiño para o perfeccionamento e 
promover unha maior compresión de ditos procesos. Por sete motivo para a avaliación da 
práctica docente, pasaránse uns cuestionarios ós alumnos ó final do curso para coñeer aqueles 
aspectos que funionan e que foron exitosos e cales dberían ser modificados. 
En canto á avalición do proceso de enxinanza aprendizaxe, o profesor e alumnos deberán 
encher obxectivamente uns cuestionarios para poder saber si cumpliron os obxectivos ou se a 
metodoloxía e as tarefas propostas en clase eran adecuadas. 
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1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     

       

  



 18 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
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nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 25        

 
x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  
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CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    
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 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 
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actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 
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16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O

N
T

ID
O

  

D
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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1. INTRODUCIÓN. 

O Departamento de Francés do CPI Tino Grandío de Guntín está formado neste curso por Dona 
Marta Rodríguez Fernández, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e 
xefa deste departamento, que imparte a materia de Francés como segunda lingua estranxeira 
en tódolos cursos de ESO e Valores éticos en 1º, 3º e 4º de ESO. 

A materia de Francés como segunda lingua estranxeira conta con dúas horas de clase semanais 
en 1º, 2º e 3º de ESO e con tres horas de clase semanais en 4º de ESO. A profesora Marta 
Rodríguez Fernández imparte tamén tres horas de clase semanais da materia de Valores éticos. 

Desde o Departamento de Francés, tratarase de:  
• Mellorar o rendemento académico do alumnado nas áreas lingüísticas.  
• Mellorar a expresión oral e escrita en francés, a través dunha metodoloxía eficaz.  
• Promover o gusto pola lectura.  
• Fomentar o uso dos materiais dixitais que sirvan de material complementario ao alumnado, 
ben para reforzo ou coma extensión dos seus coñecementos.  
• Reflexionar sobre os nosos obxectivos con outras áreas lingüísticas para elaborar estratexias 
comúns de actuación que nos permitan obter mellores resultados na práctica docente.  
• Educar en valores colaborando co centro nas actividades que propoña a este respecto.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A materia de francés contribuirá a mellorar as seguintes competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
1.1. Desenvolver habilidades comunicativas para interactúar de forma competente nas 
diferentes esferas da actividade social. 
1.2. Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 
1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e 
a linguaxe apropiada a cada situación. 
1.4. Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a diversas 
fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 
1.6. Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas que 
xa coñece. 

2. Competencia en tratamento da información e competencia dixital 
2.1. Acceder a todo tipo de información que se pode encontrar en francés. 
2.2. Utilizar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo electrónico, 
en intercambios... 
2.3. Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 
2.4. Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

3. Competencia social e cidadá 
3.1. Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
3.2. Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferencias culturais e de 
comportamento. 
3.3. Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade de los 
interlocutores. 
3.4. Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demais, desenvolver a habilidade para 
construír diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros,  e favorecer 
o feito de aprender de e cos demais. 



   
Departamento de Francés 

4 

4. Competencia artística e cultural 
4.1. Aproximarse mediante o estudio da lingua a outros autores que contribuíron desde 
distintas áreas á manifestación artística. 
4.2. Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 
manifestacións culturais e artísticas. 
4.3. Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 
4.4. Realizar representacións de simulacións e narracións. 

5. Competencia para aprender a aprender 
5.1. Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír coñecementos, 
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 
5.2. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor e que 
estratexias son máis eficaces. 
5.3. Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, etc. para afrontar o reto da aprendizaxe. 

6. Autonomía e iniciativa persoal 
6.1 Adquirir conciencia de valores e actitudes tales como a responsabilidade, a 
perseverancia, o autocoñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control 
emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos... 
6.2 Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións tanto 
no plano individual como grupal. 
6.3 Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise, 
desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, autoavaliación, 
conclusións e posibles melloras. 
6.4 Dispor de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. Poñerse 
no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos e traballar de 
forma cooperativa e flexible, empatizar, ter espírito de superación e asumir riscos. 

Todas estas competencias e subcompetencias poñen en xogo diversas estratexias e utilízanse 
diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma contextualizada. Polo tanto, as 
actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en ámbitos que poden ser de 
tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal (relacións familiares e 
prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. O alumnado utilizará estratexias de 
comunicación de forma natural e sistemática co fin de facer eficaces os actos de comunicación 
realizados a través das destrezas comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: 
produtivas (falar, conversar e escribir), receptivas (escoitar e ler) e baseadas na interacción ou 
mediación.  

A aprendizaxe do francés proporcionará ao alumno non só unhas competencias para poder 
comunicar senón que tamén lle proporcionará uns coñecementos culturais e sociais da cultura 
francesa que lle axudarán a conformar unha personalidade aberta e tolerante. Desta maneira 
conseguirase a formación integral do individuo. 
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3. OBXECTIVOS. 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
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respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA 

O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do 
alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte 
de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, e transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

9. Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso 
da lingua estranxeira. 

 

 

 



 

4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

1º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, 
inscrición...). 
Memorización de expresións orais breves significativas 
(saúdos, despedidas, formas de presentarse e presentar 
a outro...). 

Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Setembro
/ outubro 

11 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación dun diálogo previamente preparado. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (fichas 
de presentación de avatares, chats entre adolescentes...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción dun diálogo. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.3 Saúdos en situación: vous e tu. 
Introdución á xeografía de Francia: fronteiras e ríos. 
Cidades e especialidades culinarias francesas. 

B5.4 Discriminación do francés: sons e palabras. 

B5.6 Saúdos e despedidas. 
Formas de presentarse e presentar a outro. 
Vocabulario da aula e propio a unha lingua estranxeira. 

B5.7 Verbos être e s’appeler. 
Pronomes suxeito. 
Verbos pronominais. 
Numerais ata o 10. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, diálogo 
entre adolescentes...). 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
idade, nacionalidade e enderezo. 

Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Novembr
o/ 
decembro 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación de diálogos previamente preparados. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (idade, 
nacionalidade, gustos...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción de diálogos para representar ante os 
compañeiros. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.1 Os diferentes sons da letra “e”. 

B5.3 Os ríos e montañas de Francia.  
O vocabulario do Nadal. 

B5.6 Expresións para preguntar e indicar a idade, 
nacionalidade e enderezo. 
Vocabulario da clase. 
Días, meses e estacións. 

B5.7 Artigos definidos e indefinidos. 
Interrogativos: Est-ce que...? / Qu’est-ce que...? 
Verbos avoir e aimer. 
Negación. 
Números de 11 a 20. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre descrición de persoas, roupa, profesións e familia. 
Memorización de expresións de uso frecuente para a 
descrición de persoas. 
 

Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de si mesmo e/ou dun 
compañeiro. 
Escenificación de diálogos previamente preparado sobre 
os membros da familia. 
 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos sobre descricións de persoas. 
Asociación de textos con descricións a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Presentación e descricións de personaxes. 
Redacción de textos sobre a familia, a arbore 
xenealóxica. 
 

B5.6 A familia.  
Adxectivos para a descrición e cores. 
Roupa, transportes, profesións e os seus femeninos. 
 

B5.7 Os posesivos.  
Uso de C’est... e Il/Elle est... 
O interrogativo: Comment...? 
Preposicións con transportes, cidades e países. 
Os números do 21 ao 50. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais con 
invitacións, propostas de actividades. 
Memorización de expresións para manter unha conversa 
telefónica e para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
 

Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Escenificación de diálogos con invitacións e propostas de 
actividades de lecer. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves (notas, sms, 
chats...) con propostas de actividades de lecer ou 
invitacións a festas, aniversarios... 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de notas ou mensaxes de invitación para 
algunha actividade. 
 

B5.1 Os sons [y] e [u]. 
 

B5.6 Léxico propio da conversa telefónica. 
Instrumentos musicais e deportes. 
Emocións e expresións. 
Fórmulas para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
Os verbos jouer e faire coas actividades de lecer. 

B5.7 A comparación. 
Pourquoi... e Parce que... 
Artigos partitivos. 
Pronomes tónicos. 
Os numerais do 51 ao 99. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre actividades cotiás e doenzas. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
hora, nacionalidade e enderezo. 
 

Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Exposición das actividades cotiás. 
Conversas sobre proxectos empregando o futur proche. 
Presentación das nosas mascotas. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves sobre 
actividades cotiás e descricións de animais. 
Asociación de descricións de mascotas a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de descricións de animais, como carteis de 
busca da nosa mascota. 
Presentación das actividades cotiás propias. 

B5.1 Os sons [b], [v], [s], [ᶴ], [ʒ], [z]. 
 

B5.3 O “Tour de Francia”. 
Os horarios franceses. 

B5.6 Quelle heure est-il? 
Horarios. 
Vocabulario das actividades cotiás. 
Partes do corpo. 
Avoir mal à... e algunhas doenzas comúns. 
Animais e cualidades. 
 

B5.7 Inversión do suxeito na interrogativa. 
Futur proche. 
Os verbos voir e regarder. 
Ordinais de 1º a 12º. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre compras nunha tenda e sobre o tempo. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar o 
prezo dun produto e o tempo. 

Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Escenificación da información do tempo en Francia ou na 
nosa comunidade. 
Diálogos nunha tenda. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos sobre información 
meteorolóxica e compras nunha tenda. 
Asociación de textos con previsións meteorolóxicas a 
ilustracións. 
Lectura e comprensión de postais de viaxe. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Vogais nasais [õ], [ã], [ἓ] e [œ]. 

B5.6 Vocabulario meteorolóxico. 
Vocabulario da viaxe. 
Sensacións físicas. 
Expresións na tenda. 

B5.7 O imperativo. 
Expresións impersoais: Il fait..., Il faut... 
O condicional de devoir, aimer e vouloir. 
O interrogativo Combien...?/Combien de...? 
Pronomes de complemento directo. 
Preposicións: chez, avec. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

1-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 



   
Departamento de Francés 

14 

SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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2º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.0 e 
materiais do 
departamento 

Setembro 4 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.6 Repaso das formas de presentarse. 
Léxico da vestimenta, das partes do corpo, do material 
da clase, dos transportes. 
A descrición física. 
Adxectivos cualificativos. 
Os membros da familia. 
Verbos usuais. 

B5.7 Adxectivos cualificativos. 
Adxectivos posesivos. 
Verbos da primeira conxugación en presente. 
Verbos usuais. 
Interrogación: onde?, como?, cando? 
Números do 0 ao 100. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Out-nov. 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.1 A entoación da afirmación, da exclamación e da 
interrogación. 
Os sons do e. 
A grafía do son /ñ/ en francés. 

B5.3 A rexión PACA. 
O Festival de Cannes. 

B5.6 Uso dos pronomes: tu e vous. 
A descrición. 
Profesións. 
Nacionalidades. 
Linguaxe estándar e coloquial. 

B5.7 A presentación: c'est e il/elle est. 
A interrogación. 
Os verbos pronominais. 
Adxectivos masculinos e femininos. 
O lugar do adxectivo. 
Negación (plus, rien, jamais...). 
A situación espacial. 
Os adxectivos demostrativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Nov.-dec 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Fonética: a liaison. 
Os sons: s, c, ss, ç, z. 

B5.3 O mundo da banda deseñada, léxico e bandas deseñadas 
franco-belgas. 
Tradicións do Nadal no mundo. 

B5.6 A expresión venir de + cidade, país. 
Vocabulario para dar unha receita. 
Vocabulario da casa, piso, andar, partes... 
Vocabulario dos móbeis, do cotiá. 

B5.7 O artigo partitivo. 
Cantidades determinadas e indeterminadas. 
A expresión: Il faut... 
A conxugación do verbo venir en presente. 
O imperativo. 
Adverbios de localización. 
A preposición chez e a locución il y a. 
O pronome tónico (repaso). 
Os determinantes posesivos. 
Os plurais irregulares. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os sons [g] et [ʒ]. 
O uso do acento circunflexo. 

B5.3 A francofonía. A OIF. 
O francés do Quebec. 

B5.6 Consellos para estar en forma: Si... 
Unha alimentación equilibrada 
Hábitos saudables. 
Vocabulario de deportes, alimentación e ocio. 
A expresión: avoir l'air de... 
As horas (repaso). 

B5.7 O presente progresivo. 
Expresións de frecuencia: une fois par semaine, tous les 
jours, jamais, souvent... 
Os indefinidos: tout, toute, tous, toutes. 
Os verbos devoir e vouloir. 
O interrogativo: où? 
Os comparativos (repaso). 
O superlativo. 
Valores de mieux, meilleur, pire. 
O passé récent. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 As vogais nasais. 
Os sons: [v] e [b]. 

B5.3 Climas de Francia. 
Heroes e heroínas da animación francesa. 
A figura histórica de Xoana de Arco. 

B5.6 Vocabulario da meteoroloxía. 
Vocabulario das viaxes (tren, estación, billetes, etc.) 
Expresións para dar opinións, argumentar, supor. 

B5.7 Preposicións con cidades, países e rexións. 
Contraccións coa preposición à. 
A conxugación do verbo savoir en presente. 
Futur proche afirmativo e negativo. 
As expresións: Il y a... e Il fait... 
O futuro simple. 
Expresións temporais (demain, après-demain, la semaine 
prochaine...). 
Hipóteses de futuro (Si-presente-futuro). 
Numerais ata 1000. 
Expresión de prezos (dar e pedir). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os tres acentos gráficos franceses. 
Os sons do e. 

B5.3 O parque de Grande-Synthe. 
Especies animais en perigo. 
O parque natural dos Pirineos. 

B5.6 O léxico do sendeirismo. 
Vocabulario da flora e fauna. 
Falar do medio ambiente; consellos e xestos ecolóxicos. 
Dar consellos con il faudrait e on devrait. 
Indicacións en rutas. 
Sinalización, pictogramas. 

B5.7 Expresións de prohibición e permiso: on peut, on ne peut 
pas, il est interdit/défendu de... 
O verbo prendre en presente. 
Expresións de oposición e restricción (mais, cependant, 
alors que, en revanche...). 
A interrogación con inversión V-S 
Expresións de causa, finalidade e consecuencia (parce 
que, car, comme, alors...). 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Normas de puntuación do francés. 
Os sons /o/ e /ɔ/. Formas gráficas de /se/. 

B5.3 As cinco cidades máis poboadas de Francia. 

B5.6 Léxico da saúde e tratamentos. Léxico do correo. 
Obras de arte e arquitectura (descrición, léxico). 
Busca dun correspondente. 
Fórmulas de cortesía na escrita. 

B5.7 A formación do passé composé. Participios regulares e 
máis usados. Passé composé en frases negativas. 
Marcadores temporais (la semaine dernière, l'année 
dernière, hier, demain, la semaine prochaine...). 
Pasado, presente e futuro (passé composé, présent 
progressif, futur proche) e valor futuro do presente. 
Os ordinais (de dúas cifras, 100 e 1000). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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3º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de pequenos diálogos sobre o colexio ao 
comezo do curso. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembro
/ outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Correcta pronunciación das expresións estudadas.  
Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos sobre a volta ao colexio e os horarios de clase. 
Enquisa para coñecer aos compañeiros. 
Conversas sobre gustos e costumes. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica.  
Observar un horario e extraer información del. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa para coñecer mellor aos 
compañeiros. 
Produción de textos breves e sinxelos sobre a volta ao 
colexio e as sensacións do primeiro día de clase. 

B5.1 
B5.2 

As entoacións en francés. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 O colexio en Francia. 
Algúns poetas do século XX. 

B5.6 Léxico: Os sentimentos. 
Vida cotiá: o colexio, as actividades extraescolares, os 
gustos. 

B5.7 Os tempos verbais: presente e passé composé. 
Palabras  interrogativas. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de descricións de personaxes para 
identificalas. 
Localización de informacións específicas dun diálogo para 
corrixir erros. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro/ 
novembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de personaxes. 
Presentación persoal. 

B3.1 Asociación de fotos con países. 
Lectura e comprensión de descricións de personaxes, 
buscando informacións precisas. 
Identificación de personaxes célebres a partir de 
descricións. 
Lectura de acrósticos. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de presentacións e descricións de personaxes 
famosos, a partir de modelos. 
Elaboración de acrónimos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [ə], [ɛ]̃ / [in]. 
A entoación e a prosodia. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A Francofonía : A Reunión e outros DROM. 
Os acrósticos. 

B5.6 Léxico: Os países e as nacionalidades. 
Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos). 
Os signos do zodíaco. 

B5.7 As estruturas: il / elle est…, c’est / c’est un(e)…, Il / Elle 
est + nacionalidade. 
Os pronomes relativos (qui, que). 
Repaso das preposicións: à, en, au(x). 
Os adxectivos cualificativos. O xénero dos adxectivos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión de diálogos sobre os diferentes gustos á 
hora de vestir. 
Comprensión detallada de mensaxes dun contestador 
automático. 

Libro de texto 
T.2  

Novembr
o/ 
decembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición de fotos de persoas coa axuda dunha lista de 
vocabulario. 
Participación en conversas sobre os diferentes estilos á 
hora de vestir, a moda nos adolescentes. 
Contar unha anécdota ou unha viaxe en pasado. 

B3.1 Lectura e comprensión de textos sobre a orixe dalgunhas 
prendas de vestir e accesorios. 
Observar unha ilustración e mediante esta ordenar 
cronoloxicamente un texto. 

B4.1 
B5.5 

Redacción, a partir de modelos, dunha presentación e 
descrición persoal para participar no casting dunha serie 
de televisión. 
Produción de textos breves, como o final dunha historia, 
un mail, a orixe dunha prenda de vestir. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃, [v] / [f] e [p] / [b]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A moda nos adolescentes. 
A orixe e a historia de certas prendas de vestir e de 
accesorios. 

B5.6 Léxico: a roupa. 

B5.7 Os adverbios de intensidade. 
A negación: ne…rien, ne… jamais. 
O passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominais). 
Os conectores de tempo (cronoloxía). 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión e memorización de expresións de uso 
cotián. 
Escoita e comprensión de opinións sobre o medio 
ambiente. 

Libro de texto 
T.3  

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre comidas, expresando 
gustos, preferencias, sentimentos e sensacións. 
Conversas sobre os proxectos de futuro dos alumnos. 

B3.1 Asociación de frases relacionadas cos sentimentos á 
ilustracións de personaxes. 
Comprensión global dun texto con datos estatísticos. 
Lectura e comprensión da linguaxe dos sms a través de 
un cómic. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa e presentación dos 
resultados utilizando porcentaxes. 
Descodificar un sms e transcribilo á linguaxe estándar. 
Redacción de textos explicando como se pode loitar 
contra a fame no mundo. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [oe], [ʃ] / [ʒ] e [z] / [s]. 
Palabras homónimas. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 Ecoloxía e alimentación: Insectos en el menú. 
A linguaxe sms. 

B5.6 Léxico: as sensacións e as emocións. 
A expresión da opinión. 
A expresión do tempo. 
O medio ambiente. 

B5.7 O futuro simple (formación, verbos irregulares). 
O verbo devoir. 
As construcións: Il faut/ on doit + infinitivo, avoir besoin 
de + nome / + infinitivo. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de diálogos con indicacións para orientarse 
nunha cidade. 
Escoita e comprensión dun slam. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Preparación e escenificación de diálogos con indicacións 
para orientarse nunha cidade.  
Descrición de lugares: a nosa cidade ou vila. 
Preparar e cantar un slam. 

B3.1 Comprensión detallada dun itinerario coa axuda dun 
plano. 
Lectura e comprensión de postais. 
Recoñecemento da estrutura dunha narración. 
Reconstrución dunha historia en pasado. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de postais. 
Presentación e descrición de lugares: a nosa cidade ou 
vila. 
Inventar unha historia a partir de un cadro. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [o] / [oe] / [ə], [p] / [t] / [k]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A vida en Marsella. 
Arte e literatura na Provenza. 

B5.6 Léxico: a cidade. 
Expresións para plasmar o decorado dunha acción nunha 
narración. 

B5.7 Preposicións de lugar. 
O pronome y. 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción / 
describir accións sucesivas). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita de mensaxes orais para responder a preguntas de 
comprensión. 
Comprensión do sentido xeral dun diálogo e localización 
de expresións útiles. 

Libro de texto 
T.5 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en conversas sobre tarefas do fogar e 
pequenos servicios. 
Presentación das habilidades persoais nas tarefas 
domésticas e intercambiar servicios. 
Escenificación de diálogos, expresando enfado, 
indignación ou dando as gracias por un servicio. 

B3.1 Comprensión de mensaxes por palabras completándoas 
con vocabulario visto. 
Lectura e comprensión de diferentes textos, 
identificando neles expresións para dar as gracias. 
Comprensión global dun cómic e localización no texto de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Preparación de presentacións dunha asociación solidaria. 
Redacción de mensaxe de agradecemento a partir de 
modelos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [b] / [d] / [g], [ɔ]̃ / [ɔn]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A axuda humanitaria, as asociacións junior... 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
As relaciones persoais. 
A frecuencia. 

B5.7 A negación: plus, personne. 
Construcións verbais con pronomes de complemento 
directo e indirecto. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita e comprensión global de textos breves sobre as 
redes sociais. 
Localización de informacións específicas nun diálogo. 
Escoita e comprensión dun conto africano. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre recordos de infancia. 
Presentación e descrición de obxectos comparándoos, 
por exemplo, vantaxes e inconvenientes da bicicleta. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B3.1 Lectura teatralizada dun conto. 
Comprensión da información esencial dun texto e 
localización de información específica. 
Comprensión y asociación de textos a unha ilustración. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de textos breves sobre recordos de infancia. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ʮi] / [wɛ]̃, [sk] / [sp] / [st]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A arte da palabra onte e hoxe, desde os bardos aos 
cantantes de slam e “youtubers”. 

B5.6 As redes sociais, as ferramentas dixitais. 
A escola no pasado. 

B5.7 O comparativo e o superlativo. 
O imperfecto (construción). 
Expresións de tempo (pasado). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   3º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 

 
 



   
Departamento de Francés 

45 

4º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN TEMA BLOQUE CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de indicacións. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembr
o/ 
outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos para compartir experiencias co grupo-clase. 
Descrición e comentario de fotografías. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dun poema, ao estilo de Jacques Prévert. 
Descrición do proceso para maquillaxes e disfraces. 
 

B5.1 
B5.2 

A entoación en francés. 

B5.3 Un poeta francés do século XX: Jacques Prévert. 
 

B5.6 Léxico: Emocións, sentimentos e sensacións. 
Vida cotiá: colexio, actividades extraescolares, gustos. 
O corpo. 
Maquillaxe e disfraces. 
 

B5.7 Os tempos: presente, passé composé, futuro simple e 
imperfecto. 
O imperativo. 
A expresión da necesidade e da obriga. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - situacións e anuncios nunha estación; 
   - relatos dunha viaxe; 
   - descricións sobre cambios de hábitos. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro
/ 
novemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Narración de feitos presentes e pasados. 
Descrición de hábitos e do medio de transporte usado 
para ir a clase. 
Monólogos e comentario positivo sobre unha viaxe. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos breves coa axuda 
de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción dun anuncio sobre unha viaxe. 
Elaboración de textos contando unha viaxe ou unha 
anécdota.  
 

B5.1 
B5.2 

Os homófonos gramaticais: a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  
 

B5.3 Consellos para viaxar por pouco diñeiro. 
Descubrimento do autor Raymond Queneau e do 
movemento literario que representa. 
 

B5.6 Léxico: Os medios de transporte. 
Cidades e países. 
Expresións de tempo para elaborar un relato. 

B5.7 O passé composé e o imperfecto. 
O imperfecto habitual. 
Os pronomes relativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión oral de: 
   - descricións de personalidade; 
   - unha historia / cómic; 
   - conversas; 
   - unha entrevista nun programa de radio. 
 

Libro de texto 
T.2  

Novemb
ro/ 
decemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición da personalidade. 
Descricións físicas. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos e textos breves coa 
axuda de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos breves, solicitando información. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [f] / [s] / [∫].  
Os sons: [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
As grafías do son [s].  
 

B5.3 As fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

B5.6 Léxico: O carácter, a personalidade. 
Os verbos introdutores do discurso. 
Refráns con animais. 
 

B5.7 Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos. 
Os pronomes posesivos. 
O estilo indirecto en presente. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves de diversa 
natureza: 
   - fenómenos naturais; 
   - conversas; 
   - datos sobre o planeta; 
   - presentacións; 
   - un resumen informativo. 

Libro de texto 
T.3 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación sobre un problema medio ambiental. 
Petición de información. 
Descrición de accións. 
Descrición da climatoloxía. 

B3.1 Asociación de fotografías e textos. 
Comprensión global de textos con axuda da imaxe e 
identificando os detalles relevantes. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración das preguntas para un cuestionario. 
Redacción dunha carta de presentación. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
Os sons [ɛ]̃ / [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
As grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adxectivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 

B5.3 O planeta e a ecoloxía. 

B5.6 Léxico: as profesións. 
O clima e algúns fenómenos naturais. 
O medio ambiente e a ecoloxía. 
Refráns relacionados co clima. 
 

B5.7 As diferentes formas interrogativas. 
Adxectivos e pronomes interrogativos. 
Os momentos da acción: venir de, être en train de, 

aller.  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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves: 
   - as tarefas domésticas; 
   - mensaxes no contestador; 
   - conversas; 
   - unha canción; 
   - unha entrevista a unha deportista. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro
/ marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre o reparto de tarefas domésticas. 
Presentación dun traballo sobre a felicidade. 
 

B3.1 Comprensión detallada de textos breves, identificando 
os datos relevantes e informacións específicas. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha reclamación sobre as actividades 
domésticas, seguindo un modelo. 
Exposición dun problema nun foro. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [e] / [ø] / [o]. 

O son [ʀ].   
O plural dos substantivos e adxectivos. 

B5.3 Unha gran deportista: Andrea Fuentes. 
O mundo do circo e a vida dentro do Circo do Sol. 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
A vida cotiá. 
O deporte. 
O mundo do circo. 
Expresións idiomáticas. 

B5.7 Énfase (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  

A negación (ne ... que).   
A formación do subxuntivo. 

A obriga e a prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subxuntivo / outras estruturas + infinitivo. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións físicas; 
   - diálogos; 
   - un interrogatorio policial; 
   - unha situación nunha tenda; 
   - una canción. 
 

Libro de texto 
T.5 

Abril/m
aio 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición física detallada de persoas. 
Presentación da caricatura dunha personaxe. 
Presentación dunha novela dos autores estudados. 

B3.1 Lectura e comprensión detallada de diferentes textos, 
localizando información específica. 
 

B4.1 
B5.5 

Preparación da continuación dunha canción. 
Redacción de resumes de libros. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
Os sons [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].  
As grafías dos sons [o] y [ɔ]. 
 

B5.3 A literatura policíaca: o comisario Maigret e Hércules 
Poirot, e os seus creadores. 
 

B5.6 Léxico: Os adxectivos descritivos (rasgos faciais). 
As historias policíacas e outros feitos diversos. 
 

B5.7 O pretérito pluscuamperfecto. 
Expresión da causa (parce que, comme). 
Os pronomes demostrativos. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións de obxectos; 
   - diálogos; 
   - un programa de radio; 
   - un ditado. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xu
ño 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descricións de obxectos. 
Presentación dun invento. 
Conversas para negociar un prezo, falar de soños… 

B3.1 Comprensión da información esencial dun texto, con 
axuda das imaxes e títulos, e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Presentación dun proxecto para a escola. 
Elaboración dunha tarefa práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  
Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  
As terminacións -ai ou -ais (do futuro simple ou do 
condicional) 

B5.3 O mercadillo de Saint-Ouen. 
Algúns inventos franceses. 

B5.6 Léxico: As características dos obxectos. 
A psicoloxía (interpretación dos soños, problemas 
persoais). 

B5.7 O condicional (formación e uso). 
Os usos do subxuntivo: finalidade, desexo, opinión. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 

 

 



 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no 
alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as 
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta 
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, 
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se 
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a 
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se 
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise más teórica da lingua 
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á 
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas 
competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe 
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos textos, en 
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real.  

Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao 
reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu 
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que 
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os 
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que 
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan 
sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos específicos 
que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades 
lingüísticas na etapa respectiva.  

Para acadar estes obxectivos, articulamos os seus contidos en catro bloques:  

1. A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos necesarios 
para expresarse oralmente e por escrito. Para iso séguense tres pasos: 

• Inicia-la práctica con actividades deseñadas para averiguar coñecementos previos. 
• Practica-los contidos novos en combinación con contidos xa adquiridos dentro dun marco 

comunicativo que ofrece pautas de comportamento válidas na vida real (como describir 
persoas, resolver problemas, ...). As actividades abarcan as catro destrezas básicas: entender, 
ler, falar e escribir.  

• Usa-los contidos novos en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos, ... 

2. A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude de análise 
e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa frutífera é preciso: 

• Basala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 
• Guiar ó alumno na creación de resumes gramaticais, léxicos personalizados, un caderno 

persoal. 
• Fomenta-lo uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los coñecementos de 

vocabulario e contidos de gramática. 
• Fomenta-la indución e dedución de normas gramaticais. 

3. As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilita-la aprendizaxe da lingua. Son moi 
variadas e contribúen, indirectamente, a fomenta-la motivación dos alumnos: 

• Usar fórmulas feitas e xestos para compensa-las propias limitacións. 
• Organiza-lo aprendido (caderno persoal, léxico personalizado, ...). 
• Realizar gran variedade de actividades lingüísticas individuais e interactivas. 
• Recorrer a técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades 

plásticas, dramatizacións, ... 
• Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas 
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estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4. Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre aspectos da vida e 
valores propios dos países de fala francesa e outros. Algúns medios son:  

• Comparar comportamentos estranxeiros cos do propio país. 
• Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira, e 

comparalos cos propios. 
• Familiarizarse con lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos 

representativos da cultura francesa. 

Preténdese asegurar a adquisición en maior ou menor grao por parte do alumno das catro 
subcompetencias comunicativas e o acceso a unha expresión correcta e fluída, desenvolvendo 
en paralelo as catro destrezas implicadas no feito de comprender, ler, escribir e falar, tanto na 
súa vertente receptiva como na produtiva tendo en conta non só os coñecementos declarativos 
(que aprendo) senón tamén os que se refiren ó proceso (como aprendo) e á finalidade (para 
que aprendo). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Libros de texto:  
 Libro dixital 1º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Libro dixital 2º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Parachute 3, Ed. Santillana. 
 Parachute 4, Ed. Santillana. 

• Libros de exercicios, dicionarios, cadernos de gramática. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Audio: CDs e cassettes para a clase, cancións, entrevistas, informacións da radio. 

• Libros de lectura (contos, novelas), revistas (Le Kiosque), periódicos, bandes dessinées. 

• Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, 
fotos, horarios, publicidade, tests, enquisas, formularios, anuncios, etc. 

• Material vídeo: material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, 
previsións meteorolóxicas... 

• Material diverso: mapas, mapas do tempo, planos, horóscopos, postais, fichas, xogos 
lingüísticos (encrucillados, sopas de letras…), carteis, páxinas webs, portais pedagóxicos… 

 

7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

AVALIACIÓN INICIAL. 

Como en 1º de ESO o alumnado debuta no estudo do francés, salvo no caso dos repetidores, 
non se pode facer unha proba sobre contidos mínimos; pero si faremos un seguimento da 
participación durante as clases e unha revisión do caderno a semana anterior á avaliación 
inicial.  

No resto dos cursos, durante as primeiras semanas revisaremos contidos dos cursos anteriores 
(vocabulario e estruturas máis importantes) e, coa observación durante a clase e a revisión do 
caderno, obteremos a información necesaria para a avaliación inicial.  
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AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A avaliación dos alumnos deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación 
(a autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase ó desenrolo de capacidades e ó 
esforzo e traballo individual e colectivo desenvolvido así como á consecución dos obxectivos 
propostos. 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o 
desenvolvemento e consecución das catro destrezas (comprensión e produción oral e 
comprensión e produción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos 
socioculturais. Nestes niveis de debutantes e elemental a avaliación formativa debe ser 
prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria establecer unha 
avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

• A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos compañeiros e co 
profesor. Pode tamén establecerse unha proba específica individual, atendendo ós obxectivos 
de cada unidade: saber presentarse, dicir onde se vive, falar da familia, etc., na que se avaliará 
a corrección formal, a pronunciación, a soltura, nunha palabra, a capacidade de que a mensaxe 
se transmita correctamente. 

• A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita ou na actividade de aula, tratando 
de comprobar a capacidade de comprensión sobre os temas das unidades: relacionar datos e 
imaxes, completar cadros verdadeiro-falso, situar obxectos no espazo, identificar obxectos ou 
imaxes, identificar e saber responder ás mensaxes do profesor ou dos compañeiros.  

• A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples nos que a presenza da 
imaxe aporte unha información clara: descubrir erros, completar imaxes, sinalar persoas ou 
obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc., ou a partir das respostas do alumno 
relacionadas con un texto axeitado ao seu nivel. 

• A expresión escrita avaliarase con exercicios simples a través dun modelo: enquisa, 
pregunta-resposta, fichas, tests, completar diálogos ou pequenas mensaxes cun contexto 
claro… 

• A reflexión sobre a lingua avaliarase tamén con exercicios simples de pregunta-resposta, 
encher ocos, separar palabras, completar frases a partir de imaxes, etc. 

Nesta etapa a avaliación da comprensión e expresión escrita así como da gramática 
realizarase nunha única proba escrita, por unidades; e a comprensión e expresión oral 
avaliaranse preferentemente na actividade de aula, aínda que se pode completar a avaliación 
da comprensión cunha proba específica de audio.  

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (TEA, TDH, discapacidade 
intelectual...) contará con exames adaptados e procurarase que dispoñan de tempo suficiente 
para realizar a proba escrita. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Farase unha proba escrita extraordinaria no mes de xuño, na cal o alumno deberá demostrar 
que domina os contidos mínimos para unha avaliación positiva. 
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8. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

- Observación directa. 
- Análise de tarefas e actividades.  
- Intervención e preguntas orais. 
- Comprobación de traballos escritos. 
- Probas orais e escritas. 
- Ficha de rexistro individual 
 

9. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación ordinaria seguirá as seguintes pautas: 

 As probas escritas realizadas representarán un 60% da cualificación global; 

 mentres que a actividade de aula, o restante 40%. Neste apartado, a cualificación do 
alumno dependerá de varios factores: 
o Expresión e comprensión oral: participación activa nos intercambios orais, fluidez e 

corrección na comunicación oral, aínda que se admitirán certos erros de construción 
e pronunciación dado o nivel do alumnado. 

o Actitude e comportamento: esforzo, interese, colaboración cos demais compañeiros, 
atención, respecto, realización das tarefas encomendadas, autonomía na 
aprendizaxe, capacidade do alumno para recompilar información, utilizar libros de 
consulta, resolver as súas propias dúbidas, etc. 

o Caderno de clase: no que aparecerán tódalas tarefas realizadas en clase debidamente 
corrixidas, as tarefas feitas na casa coa corrección correspondente, os apuntes de 
gramática, verbos, vocabulario, etc., tomados durante as clases, así como tódalas 
fotocopias distribuídas polo profesor. 

o Tarefas para realizar na casa: unha parte da nota global serán os deberes; o profesor 
orientará o estudio do alumno na casa como complemento do traballo na aula por 
medio de exercicios, tarefas que o alumno deberá traer resoltas a clase. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, nas que se valorará o grao de consecución dos 
obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, os criterios de avaliación e utilizando os distintos 
procedementos de avaliación. En cada avaliación haberá como mínimo unha proba escrita. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso dos alumnos. 
Cuantificaranse: 
-coñecementos e procedementos 
-actitudes, comportamento e traballo 

Para cualificar, observarase os seguintes elementos: 
-probas escritas 
-chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 
-organización e disposición do material de traballo (orde, actualización do caderno de clase) 
-participación activa 
-entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as indicacións 
-actitude 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO. 

Nos casos de alumnos que non acaden unha avaliación positiva durante o curso 
recomendarase a realización de exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à 
trous, chercher l’intrus, répondre à des questions; trouver la question, mettre ensemble la 
question et la réponse, compléter des phrases, cocher la bonne réponse, q.c.m., mettre en 
rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) e terán a oportunidade de recuperar mediante 
a realización dunha proba escrita sobre os contidos traballados en clase. 

Os alumnos que non alcancen os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións poderán 
recuperar aquela que teñan pendente no mes de xuño, mediante outra proba escrita. 
Finalmente, se non se supera tal proba, o alumno dispoñerá doutra oportunidade en setembro. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DOUTROS CURSOS. 

Os contidos esixibles e as actividades de avaliación para os distintos niveis de francés como 
materia pendente corresponderanse cos equivalentes do mesmo nivel para o resto do 
alumnado. 

Os alumnos que teñan francés pendente de cursos anteriores contarán cun Reforzo Educativo 
que permita traballar sistematicamente os aspectos fundamentais da materia pendente. Polo 
tanto, serán observados de forma especial polo profesor, proporcionándoselles material, 
explicacións adicionais na aula e no horario de atención a alumnos, etc., a través dunha 
avaliación continua (sendo francés unha materia con contidos progresivos). A tal efecto, o 
profesorado elaborará un sistema de rexistro detallado da evolución do alumno respecto á 
materia do curso anterior. De forma periódica o Departamento analizará a evolución destes 
alumnos. Se, como consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso no 
que está matriculado, se considera que o alumno alcanzou os obxectivos fixados para a materia 
pendente, decidirase a superación da materia pendente en reunión do Departamento. No caso 
de que estes alumnos non escolleran o Francés como optativa no curso actual, non podemos 
facer unha recuperación e seguimento na clase. A recuperación basearase na revisión dos 
materiais do ano anterior, que deberán facer individualmente. 

En todo caso, en maio e setembro realizarase unha proba final da materia pendente nos 
distintos niveis. A proba consistirá nun exercicio escrito, no que deben demostrar unha 
comprensión escrita simple, un exercicio de expresión baseado nun modelo, exercicios 
gramaticais e de vocabulario dun nivel que corresponda a programación de cada curso: 
exercices à trous, question-réponse, association image-graphie, etc. Pero en ningún caso a 
avaliación se poderá limitar a esta proba final, senón ao conxunto desta e do traballo realizado 
ao longo do curso cara á superación da materia. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada 
como para que cada alumno encontre as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa 
aprendizaxe. Polo tanto, flexibiliza-la intervención pedagóxica é unha condición obrigada se 
quere atender adecuadamente á diversidade dos alumnos. 

Esta diversidade queda reflexada nas diferenzas que presentan os alumnos en canto a: 
• Os seus coñecementos previos. 
• As súas ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés. 
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• Os seus intereses e expectativas. 
• As súas aptitudes. 
• Os seus distintos ritmos de aprendizaxe. 
• Os seus diferentes estilos de aprendizaxe. 
• As súas actitudes con respecto á escola.  

Para favorece-lo tratamento da diversidade, seguiremos estas pautas: 
a) Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas: organización do espazo-clase e 

agrupamentos do alumnado segundo as actividades (recunchos de traballo, exposicións 
no exterior da clase, ...) e segundo os intereses e as motivacións dos alumnos (reparto 
de tarefas en traballos cooperativos, de roles nas dramatizacións, ...); utilización de 
pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: visuais 
(observación de debuxos, fotos, vídeo, internet ...), auditivas (cancións, diálogos, 
karaoke,...), cinéticas (xogos, sketches, ...), globalistas (proxectos, lecturas, ...); 
aplicación de distintas modalidades de traballo: individual, en parellas, en pequeno ou 
gran grupo, en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo 
(negociación e aportación consensuada); utilización de diversos materiais e soportes: 
auditivos, escritos, visuais…; alternancia de actividades e duración das mesmas. 

b) Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo (a partir do segundo curso): 
manipulación de contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

c) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido: actividades de 
audición, dramatizacións, lecturas para extraer informacións concretas, exercicios para 
encher ocos en branco, observación de imaxes e resposta a preguntas sobre as 
mesmas…; prácticas de ampliación e reforzo; traballo sobre dificultades específicas: 
exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario, expresión oral, 
e expresión escrita, reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais (Vídeo); 
actividades facilitadoras das técnicas de estudio e auto aprendizaxe: consulta de 
dicionarios, organización do traballo persoal (auto-évaluation,  grilles d´auto et co-
évaluation  referentes a contidos e destrezas, o caderno persoal: toma de apuntes, 
presentación, listados de clasificación,  sínteses gramaticais, ...). 

Para o alumnado que non promocione (repetidor) elaborarase un programa individualizado 
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Francés colaborará nas actividades culturais que o centro organiza con 
motivo da conmemoración de días sinalados e na redacción da revista Pallares do centro.  

A continuación expóñense algunhas das actividades que se poden realizar en clase: 
- escoitas de distintas situacións tanto reais como inventadas, por exemplo: programas de 

radio, de televisión, etc.;  
- escoita de diversas cancións, tanto modernas como antigos de distintos autores e 

cantantes en lingua francesa, principalmente para fomentar a escoita e traducir e adaptar 
as letras das cancións aos dous idiomas;  

- elaboración de tarxetas de Nadal, de felicitacións por San Valentín  ou de marcapáxinas con 
motivo do día do libro;  

- proxección de fragmentos de películas emblemáticas do cine francés que nos permiten 
debater sobre as semellanzas e diferenzas entre as nosas culturas;  

- elaboración de receitas e carteis sobre a gastronomía francesa: as crêpes, a quiche lorraine 
(pastel de queixo, xamón y bacon), os exquisitos patés coma o de codorniz con pasas, o de 
pato ou a terrina rústica, sen esquecer a gran variedade de queixos (roquefort, camembert, 
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brie, bleu d’Auvergne...) ou as deliciosas trufas e bombóns;  
- degustacións dalgúns dos produtos máis típicos da gastronomía francesa, coma por 

exemplo as deliciosas crêpes bretonnes;  
- exposición de carteis dando a coñecer tanto os monumentos máis representativos de 

Francia, como a súa música, a súa literatura ou incluso os seus perfumes máis selectos. 

 

14. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

De acordo co plan lector, a área de Francés (2ª Lingua Estranxeira) contribuirá de forma 
especial á promoción da lectura no alumnado por medio das seguintes actividades: 

 Lectura de todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, 
gráficos, en soporte impreso ou electrónico. Fomentarase a práctica da lectura, tanto 
individual como colectiva, realizada en voz alta e traballaranse técnicas de comprensión 
lectora, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do 
alumnado, expresión oral, etc.  

 Consulta de obras en papel e outros formatos para obter información sobre a cultura 
francófona. 

 Traballos sobre distintos temas relacionados coa cultura francófona (gastronomía, 
xeografía, deportes, literatura, etc.) nos que os alumnos poderán empregar material de 
consulta da biblioteca ou consultar en internet. 

 Lectura dun libro, como mínimo, en cada trimestre a escoller polos propios alumnos 
entre os propostos polo profesor, adaptado  ao seu nivel, que o alumno terá que ler na 
casa. Posteriormente realizaranse na clase as actividades derivadas desta: lectura en voz 
alta, comentarios, comparacións entre libros lidos, recomendacións a compañeiros… Co 
fin de promover o interese pola lectura fomentarase a lectura por pracer e non como 
destripamento de dificultades gramaticais e léxicas.  

 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación forman xa parte da vida de todos, de aí 
que o departamento de Francés Lingua Estranxeira aposte por integralas tamén no currículo. 
Coas TIC, ábrense para o profesorado enormes posibilidades de actuación na aula tendo en 
conta, ademais, que se trata de ferramentas capaces de motivar ao alumno moito máis que as 
estratexias convencionais.  

Dende este departamento, aproveitaranse algunhas das ferramentas que ofrece Internet, no 
que se refire ao aprendizaxe do FLE, como dicionarios on line, recursos didácticos, prensa, 
recursos audio/vídeo (documentos sonoros, radio, televisión…), xogos, portais pedagóxicos… 

Potenciarase a familiarización dos alumnos con tódolos soportes da información, tanto para 
solventar as dúbidas que lles xurdan, como para localizar material de traballo, e incluso para 
expor creacións propias.  

Na maior parte dos temas da nosa materia intentarase planificar actividades de busca de 
información a través da rede ou en enciclopedias dixitais e traballaranse algúns dos contidos 
do currículo en soporte dixital. 
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16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

A programación será revisada ao longo de todo o curso a través das reunións de 
Departamento, nas que se estudará o grao de cumprimento da programación nos diferentes 
grupos de ESO e se fará unha avaliación permanente da mesma. 

A avaliación da propia programación levarase a cabo a través de: 
-Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
-Cuestionarios (ós alumnos). 
-Intercambios orais (entrevistas con alumnos, debates). 

 

 

Guntín, 23/09/2021 

 

 
Asinado pola xefa do departamento: Marta Rodríguez Fernández  
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Departamento de Inglés do CPI Tino Grandío de Guntín esforzarase neste curso académico 2021-2022 por seguir 

o camiño marcado nos cursos anteriores. Básicamente, manteremos a mesma liña de actuación, intentando 

corrixir aquelas deficiencias observadas con anterioridade e reflectidas nas memorias de cursos anteriores, á vez 

que introducindo aquelas novidades que nos parezan relevantes. 

O Departamento de Inglés segue estando formado neste curso 2021-2022 polas seguintes profesoras: 

• A xefa de departamento, María del Pilar Quiroga Fernández, mestra de primaria adscrita con destino 

definitivo no centro e profesora que imparte a materia de lingua inglesa en 1º e 2º da ESO (incluíndo o 

desdobre de sección bilingüe) e, á súa vez, completa horario lectivo no departamento de lingua española 

coa materia de lingua e literatura castelá en 1º de ESO e no departamento de xeografía e historia coa 

materia de valores éticos de 2º de ESO. 

• Ana Arias Castro, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e xefa deste 

departamento, que imparte a materia de Investigación e tratamento da información en 1º de ESO e lingua 

inglesa como primeiro idioma estranxeiro en 3º e 4ºA e B da ESO, completando o seu horario coa 

dedicación á xefatura de estudos 

• Cóntase tamén coa chegada da auxiliar de conversa en lingua inglesa, a estadounidense Jean Cutter, para 

o centro desde o mes de outubro ao de maio. 

Pola súa banda, o perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do 

medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. Nos niveis de secundaria obrigatoria 

correspóndelle asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algún do cal xa estudou no 

mesmo durante a Educación Primaria, así como a totalidade do alumnado que provén do CEIP de Lousada. Tamén 

temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos 

Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que acode desde a cidade de Lugo. A pesar da existencia de 

dúas pequenas vilas no Concello, a actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos 

casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio e industria, habendo 

tamén algún empregado do sector servizos. 

Como características de aprendizaxe máis sinaladas entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo 

coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as linguas estranxeiras. En moitos casos tamén pesa o medo 

ao traballo e esforzo que supón aprender unha lingua estranxeira. 

Pretendemos neste curso que agora se inicia, continuar coas seccións bilingües, en lingua inglesa na materia de 

música en 2º de ESO e en ciencias sociais cun grupo de 4º de ESO. Comunicouse a suspensión da sección bilingüe 

de ciencias sociais en 3º de ESO. Parécenos unha iniciativa particularmente interesante pois no Concello o 

alumnado non ten posibilidade de acudir a clases de inglés nin nunha Escola Oficial de Idiomas nin en ningunha 

academia particular.  

Non contamos en cursos anteriores co apoio de profesorado de Pedagoxía Terapéutica na nosa materia, algo que 

podería ser moi útil con certo alumnado que arrastra deficiencias xa desde a Educación Primaria, en concreto, 

temos alumnado que posúe unha Adaptación Curricular e outro que rematou o curso anterior con Reforzo 

Educativo ou coa materia de inglés suspensa ou ben que a superou en cualificación pero moi ao límite de 

adquisición dos contidos mínimos sen desenvolver as competencias no grao esperable dunha cualificación de 

aprobado. 

En canto aos medios materiais, atopámonos con aulas diáfanas que permiten todo tipo de agrupamentos de 

alumnado aínda que no presente curso a necesidade de manter as distancias vai facer máis difícil realizar 

actividades que requiran mobilidade. Só será posible, polo tanto, a organización tradicional do alumnado fronte ao 

profesor, algo particularmente incómodo cando pretendemos realizar actividades orais. 

Contamos tamén coa existencia de dous reprodutores de CD, para uso dos membros do Departamento e de tres 

equipos de vídeo e de DVD para uso de todos os membros do CPI. Tamén temos diverso material elaborado desde 

o departamento e subido á plataforma EVA-Edixgal. Haberá que continuar neste curso coa elaboración de novo 

material que enriqueza a páxina web e a plataforma EVA. Tamén grazas ao programa de libros dixitais contamos 
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cun ordenador persoal para cada profesora no que está instalado o programa EVA off-line en toda a ESO. Ademais, 

existen tamén no centro dúas aulas de informática; a secundaria está dotada de máis de quince ordenadores para 

os que tamén contamos con material en CD-ROM para lingua inglesa tanto en lecturas como en exercicios; a de 

educación primaria –que tamén se pode utilizar ocasionalmente- conta con oito equipos completamente 

renovados.  

As propias aulas de clase en 1º a 4º de ESO contan con equipamento Abalar, ordenadores individuais, proxector e 

PDI. 

Xa desde a creación do centro como CPI, púxose en marcha cunha excelente acollida por parte do alumnado, unha 

biblioteca de Departamento na que contamos na actualidade con máis de 500 títulos de niveis adecuados ao noso 

alumnado de ESO. Pretendemos, neste curso, seguila dotando de novidades de todos os niveis e xéneros para 

ofrecerlle ao alumnado un aliciente máis para a lectura en inglés. Se é posible, intentaremos abrir o Departamento 

un recreo á semana de forma que unha profesora de inglés poida asesorar nese período ao alumnado interesado 

en ler estes libros. Promocionarase neste curso o préstamo de materiais multimedia: CDs que acompañan aos 

libros de lectura, revistas con CD de audio, etc.  

A experiencia do confinamento, e as previsibles dificultades que a pandemia poida provocar este curso, farán 

necesario seguir dotando o espazo EVA de Edixgal para os cursos correspondentes. Así mesmo, haberá que 

contemplar facilitar o seguimento das clases ao alumnado que por unha ou outra razón non poida asistir a clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son competencias básicas as que debe desenvolver o alumnado ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 

a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e para ser 

capaz de levar a cabo unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   

A través da materia de Investigación e tratamento da información incidirase na mellora de diversas competencias 

básicas de forma integrada e espontánea. Máis concretamente: 

• Competencia en comunicación lingüística ao potenciar a lectura e selección procedente de diversas fontes 

bibliográficas e dixitais principalmente. Tamén se potenciará a capacidade de paráfrase e expresión das 

ideas obtidas coa propia linguaxe dentro dun rexistro axeitado. Esta expresión será tanto de forma oral 

coma escrita. 

• A Competencia dixital será unha competencia fundamental a traballar desde a materia pois se pretende 

que o alumnado se capacite para poder obter e elaborar información en diversos formatos dixitais, de 

forma que estas aprendizaxes poidan ser exportables a outras materias. 

• Competencia para aprender a aprender ao promover a utilización de diversas fontes de uso habitual fóra 

do contexto escolar para a obtención e difusión de información propia e allea. Tamén se buscará 

promover a aprendizaxe dunha forma de traballo organizada tanto de forma individual coma en grupo. 

• Competencia social e cívica ao favorecer o respecto, o interese e a correcta comunicación. Prestarase 

especial atención á protección e respecto dos dereitos de autor nas producións alleas e propia. Tamén se 

fomentará o uso crítico das redes sociais como forma social de elaboración de información. 

• Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor ao fomentarse no alumnado a iniciativa á 

hora da elección e selección da información pertinente desde diversas fontes para o traballo a 

desenvolver así como á hora de redactar e criticar e/ou defender as opinións persoais. 

• Competencia da conciencia e expresións culturais a través do respecto aos dereitos de autor, selección de 

ilustracións para enriquecer os traballos, evitando sempre o plaxio ou o trato inadecuado da autoría e o 

recoñecemento da mesma. 

Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INGLÉS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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A través da materia de inglés incidirase na mellora de diversas competencias básicas de forma integrada e 

espontánea. En concreto, inglés contribuirá a mellorar as seguintes competencias ao longo de toda a etapa da ESO: 

• Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos 

e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, baseada na 

potenciación de habilidades comunicativas, contribuirá á adquisición desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta 

competencia é primordial no discurso oral, por adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así 

mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar, oralmente e por escrito.  

• Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade dos alumnos/as para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. A adquisición de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a 

lingua estranxeira ao longo da vida.  

• O uso da carpeta do Portfolio (en 1º e 2º de ESO) e do e-PEL (en 3º e 4º) será un medio para exercitar a 

autoaprendizaxe e aprender empregando novas estratexias que faciliten a autoavaliación e o 

descubrimento das formas e medios de aprendizaxe máis adecuados ao estilo persoal de cada alumno, 

potenciando esta competencia que será clave durante o resto da vida do alumnado no que a aprendizaxe 

de linguas deberá ter un peso importante. 

• Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, nunha lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para 

construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, 

conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

• Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato 

á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico e actividades de 

eTwinning en intercambios coa xuventude doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

• Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e 

cando se favorecen os traballos creativos individuais ou en grupo, como poden ser a realización e a 

representación de simulacións e de narracións.  

• Esta competencia tamén se traballará a través das actividades deseñadas para a participación na 

convocatoria do Portfolio Europeo das Linguas. Procurarase integrar nelas contidos lingüísticos e culturais 

referidos aos países anglófonos. 

• Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación. Isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo. 

• Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia en cada 

curso.
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO  

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

Velaquí os obxectivos xerais da materia: 

1. Poder aproveitar os recursos informativos ao alcance do alumnado no centro escolar: biblioteca escolar e 

internet. 

1.1. Coñecer o sistema de organización de bibliotecas, o catálogo e a CDU. 

1.2. Acceso e uso de buscadores en internet: palabras clave e estratexias de uso. 

2. Valorar as posibilidades de difusión da rede e comprender os seus riscos. 

2.1. Espazos web fiables e útiles.  

2.2. Contrastar a información obtida. 

2.3. Valorar as creacións colectivas en internet. 

3. Organizar e planificar un traballo de investigación: 

3.1. Uso de esquemas e organización das partes. 

3.2. Reparto de tarefas en traballos en grupo. 

4. Seleccionar a información máis axeitada para cada necesidade. 

4.1. Ler e extraer información de diversos tipos de texto e fonte, evitando “copiar e pegar”. 

4.2. Cotexar a información e extraer a necesaria na nosa busca. 

4.3. Recoller as fontes correctamente para poder citalas ben no traballo. O plaxio. 

5. Xerar contidos adecuados partindo das buscas realizadas. 

5.1. Presentar correctamente os traballos elaborados, a man ou en formatos dixitais: procesador de textos e 

presentacións. 

5.2. Usar e ilustrar con imaxes, esquemas e diagramas. 

5.3. Organizar os traballos con portada, índice, paxinación, bibliografía, etc. 

5.4. Expoñer oralmente un traballo de forma axeitada. 

5.5. Citar convenientemente as fontes empregadas. 

5.6. Axustarse a un guión previo. 

5.7. Subir e aloxar os materiais realizados en plataformas educativas en liña. 

1º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de 

material semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre os edificios 

que se atopan nunha veciñanza, unha conversación entre a secretaria dun centro comunitario e un 

rapaz que quere unirse a el, unha familia que está pedindo comida a través de Internet, uns mozos 

que están pedindo e dando enderezos e lendo un mapa, unha entrevista radiofónica, etc.).  

1.1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  
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2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar, presentarse a si mesmos e aos demais, dar información persoal sobre os propios gustos e 

intereses, falar sobre os tempos e as horas, expresar gustos e preferencias, pedir comida, falar sobre 

unha foto, dar e pedir enderezos, intercambiar información, falar das súas vacacións, dos seus plans 

futuros, etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel.  

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contractas e dalgunhas formas débiles), o ritmo e 

a entoación.  

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, dar información persoal, falar de 

actividades e rutinas, comprar comida, describir persoas, lugares e cousas, dar indicacións para chegar a 

un sitio, expresar habilidades, gustos e preferencias, obriga e prohibición, facer suxestións e aceptalas ou 

rexeitalas, describir experiencias pasadas e plans futuros, etc.).  

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, o 

lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia).  

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saúdos e 

presentacións, intercambio de información persoal, gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas 

e lugares, expresión de hábitos, peticións, ordes, instrucións, suxestións, enderezos, descrición de 

accións en curso, actividades de tempo libre, o tempo atmosférico, o pasado, plans futuros, etc.  

2.8. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o PresentContinuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.). Participar en 

actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con todos os 

integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes de correo electrónico, unha páxina web, un blog, un cuestionario, 

letras de cancións, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos temas, etc.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.4.1. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva.  

3.4.2. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.4.3. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.4.4. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.4.5. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.4.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.4.7. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  
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3.4.8. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.4.9. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.4.10. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.4.11. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, falar de actividades e de rutinas 

propias, expresar gustos e preferencias, describir personaxes famosos, a casa na que vivan e a súa 

cidade, experiencias pasadas en viaxes de vacacións, anunciar unha excursión, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, 

o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os 

conectores de secuencia).  

4.3. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o Present Continuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.2.1. Utilizar os coñecementos previos.  
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7.2.2. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.2.3. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.2.4. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.2.5. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.2.6. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.2.7. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.2.8. Crear asociacións funcionais.  

7.2.9. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.2.10. Deducir e inducir regras.  

7.2.11. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.2.12. Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos.  

7.2.13. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.2.14. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.2.15. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.2.16. Utilizar a autocorrección.  

7.2.17. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora.  

7.2.18. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, carteis anunciadores, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, o seu lugar na oración); o pronome (persoais suxeito e obxecto, interrogativos e 

demostrativos); o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going 

to e o Present Continuous con valor de futuro, os verbos modais (can / can’t e must / musn’t); o 

adverbio (os de frecuencia, modo e intensidade); a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais) e os conectores de secuencia.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

2º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 
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1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre datos persoais dunha 

rapaza, un lugar da India, a compra de roupa para asistir a unha festa, un xogo de computador, un soño, 

unha historia de detectives, os gustos musicais dunha rapaza e as cousas que leva a unha viaxe escolar, 

unha organización que coida o medio ambiente, etc.). 

1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar e presentarse, intercambiar información persoal, describir lugares, cousas e persoas, expresar 

cantidade, describir e contrastar hábitos e accións que transcorren no presente, indicar obrigas e 

prohibicións, dar consellos, facer suxestións, falar das súas preferencias, describir accións pasadas, falar 

de plans futuros, facer predicións, expresar condicións, etc., e sobre os demais temas incluídos neste 

nivel. 

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contraídas e dalgunhas formas débiles), a 

acentuación das palabras e das oracións, o ritmo e a entoación. 

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

describir lugares, cousas e persoas, expresar cantidade, describir e contrastar, hábitos e accións que 

transcorren no presente, indicar obrigas e prohibicións, dar consellos, facer suxestións, etc.). 

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

tempo, o lugar das palabras na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia). 

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as sobre as cousas que se 

poden facer en distintos lugares dunha cidade, os uniformes, os aparellos tecnolóxicos, os distintos 

modos de comunicación entre homes e entre animais, as profesións, os instrumentos musicais, etc..  

2.8. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes orais (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, os 

cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, contraste 

Present Simple / Present Continuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / could / 

should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past Simple / 

Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, be going 

to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, etc.). 

2.9. Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase.  
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3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes curtas en móbiles, correos electrónicos, un folleto, un blogue, 

distintos tipos de artigos, o horóscopo, letras de cancións, historias de detectives, pósteres, itinerarios, 

textos breves sobre distintos temas, etc. 

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.6. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos coñecementos 

culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.7. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.8. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.9. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.10. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.11. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.12. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.13. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.14. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.15. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, describir un lugar, un amigo/a 

ou familiar, un curso e un día especial nas súas vidas, escribir o final dunha historia de detectives, indicar 

as regras dun xogo ou deporte, describir unha viaxe que lles gustaría facer, mencionar un material 

reciclado e explicar o seu proceso, etc.). 

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar das palabras na oración, as conxuncións, os 

conectores de secuencia, a organización das ideas -introdución, desenvolvemento e final-). 

4.3. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes escritas (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, 

os cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, 

contrastePresent Simple / PresentContinuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / 

could / should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past 

Simple / Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, 

be going to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, 

etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  
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5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.8. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, folletos, etc.) 

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, a súa posición na oración, o seu grao: comparativo e superlativo); o pronome 
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(persoais suxeito e obxecto, interrogativos, posesivos e demostrativos); o verbo (o imperativo, to be, 

havegot, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going to, will, o Present Continuous 

con valor de futuro, o Past Continuous, os verbos modais (can / can’t, must / musn’t, could / couldn’t, 

should / shouldn’t); os adverbios de frecuencia, a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais), o xenitivo saxón, os conectores de secuencia, o primeiro 

condicional. 

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

3º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais para a materia de inglés neste curso, que sempre tentarán aproveitar e desenvolver 

os contidos especificados no apartado correspondente: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e coa profesora para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  
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2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. 

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  
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3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. 

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o caderno da materia. 

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  
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7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira.  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

4º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  
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3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, havegot, o Present Simple e oPresent Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  
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6.3. Organizar o caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  



Programación do departamento de inglés 

 

22 

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

Tendo en conta que o libro de texto vai ser a guía respecto á orde de aparición dos contidos no curso, como norma xeral os contidos correspondentes ao primeiros trimestre serán os 

correspondentes ás unidades 1,2 e 3; os do segundo trimestre os das unidades 4, 5 e 6 e finalmente os do terceiro os das unidades 7, 8 e 9.  Se non se especifica a que unidade se refiren, é 

porque se entende que son contidos que se traballan ao longo de todo o curso escolar aínda que poida ser en distinta medida ou forma. 

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDADE BLOQUE CONTIDO 

 B.1 Bloque 1: A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital. Dixitais  e en 
fotocopias 

Set/Out – 4 sesións CUESTIONARIO 

1 B.1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. 

B.1.2. As bibliotecas como espazos culturais. 

B.1.3 Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais. 

B.1.4. Estratexias de procura eficaz. 

B.1.5 Dereitos de autoría 

2 B.2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca Dixitais e en 
fotocopias 

Out/Nov – 3 sesións 

B.2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar 

B.2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información 

B.2.5 Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura. 

B.2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información. 

B.2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. 

B.2.8.  Fiabilidade dos espazos web. 

B.2.9.  Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.10 Valoración da información recollida na rede. 
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3 B.3. Organizarse para investigar Dixitais Nov – 3 sesións Traballo realizado 
polo alumnado 
sobre un tema 
acordado na aula. 

B.3.1. Procesos de investigación. 

B.3.2.  Planificación dun proceso de investigación. 

B.3.3. Traballo en grupo. 

B.3.4.  Preparación da procura informativa. 

4 B.4. Procura e tratamento da información. Dixitais Dec. – 3 sesións 

B.4.1. Necesidades informativas, fontes de información e procesos de procura, 
valoración e selección da información 

B.4.2.  Análise e comprensión da información atopada. 

B.4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B.4.4. Proceso da información: extracción e síntese. 

B.4.5. Citas e referencias. 

2ª AVAL. 5-1 B.5. Xeración de contidos e comunicación Dixitais Xan/Feb/Mar – 10 
sesións 

Traballo 
elaborado en 
procesador de 
textos polo 
alumnado. 

B.5.1. Organización e reelaboración da información. 

B.5.2. Estruturación da información recollida mediante gráficos, diagramas, etc. 

B.5.3. Reelaboración e personalización da información. 

B.5.4. Presentación dos produtos informativos propios. Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

3ª AVAL. 5-2 B.5.5. Elaboración de materiais de apoio ás presentacións orais. Dixitais Abr/Mai/Xuñ – 12 
sesións 

Traballo 
elaborado nunha 
presentación 
polo alumnado 

B.5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos, monografías, presentacións, 
produtos audiovisuais, etc.) 

B.5.7. Tratamento e edición de produtos dixitais (presentacións, vídeos, etc.) 

B.5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B.5.9.  Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo traballo 
das demais persoas. 

B.5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
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investigación á vida persoal, académica e social. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

IDENT
. 
CONTI
DOS 

IDE. 
CRIT
ERIO
S 

IDENT. 
ESTÁNDAR 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

TRABALLO EN 
CLASE 

PROBA ESCRITA 
/ 
CUESTIONARIO 

RÚBRICA 
(INCLUIDA) 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1 B.1           

B.1.1. 

. 

 INEINB1.1.1. CCL / CD / CAA /  
CSIEE / CCEC 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de 
lectura e de información. 

100%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.1.2 CCL / CD / 
CAA 

Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos 
informativos para os seustraballosindividuais e grupais. 

75%     CL / EOE 

B.1.2.  INEINB1.2.1. CSC Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no 
seu contorno máis próximo. 

75%     CL / EOE 

B.1.3  INEINB1.3.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Diferencia os documentos informativos en función do 
seucontido. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.3.2. CCL / CAA Acode ásfontesorais de referencia no seu contorno máis 
próximo para determinadas necesidades informativas. 

75%     CL / EOE 

 INEINB1.3.3. CSIEE / CAA Accede de forma autónoma a contidosaudiovisuais, 
presenciaisouvirtuais. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

B.1.4.  INEINB1.4.1. CCL / CAA Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.4.2. CCL / CAA / 
CD 

Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos 
dixitais. 

100%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.1.5  INEINB1.5.1. CSC / CAA  Identifica e respecta a autoría de textos ouimaxes. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

2 B.2.1.  INEINB2.1.1. CCL / CAA Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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fondos. 

 INEINB2.1.2. CAA / CSIEE Recupera facilmente os documentos que precisa. 75%     CL / EOE 

B.2.2.  INEINB2.2.1. CAA / CD / 
CSIEE 

Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 75%     CL / EOE 

 INEINB2.2.2. CAA / CD / 
CSIEE 

Localiza documentos, en función das súas necesidades 
informativas, no catálogo web da biblioteca. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.2.4.  INEINB2.4.1. CD Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 

75%     CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.4.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza internet valorando as característicasdeste medio en 
relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a 
veracidade, a organización, a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
CV 

B.2.5  INEINB2.5.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Establece un sistema de procura eficaz de información 75%     CL / EOE 

 INEINB2.5.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura 
para localizar información na web. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.5.3. CD / CAA Identifica produtos informativos diferentes en función das súas 
necesidades e dos seusobxectivos de traballo. 

75%     CL / EOE 

 NEINB2.5.4. CD / CAA Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 75%     CL / EOE 

B.2.6.  INEINB2.6.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as 
finalidades para as que foron creadas: educativa, participativa, 
etc. 

75%     CL / EOE / 
CV / TIC 

B.2.7.  INEINB2.7.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Navega por internet con seguridade preservando a 
súaidentidade e a súaprivacidade. 

75%     CL / EOE 

B.2.8.   INEINB2.8.1. CCL / CD / 
CAA 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: 
autoría, data de actualización, tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.9.   INEINB2.9.1 CD / CSC Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.1
0 

 INEINB2.10.1. CCL / CD / 
CAA 

Compara a información recollida en distintas fontes 
informativas na rede. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB2.10.2. CCL / CD / Contrasta a información recollidana rede con 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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CAA outrasfontesoraisou impresas. 

3 

 

B.3.           

B.3.1.  INEINB3.1.1. CAA / CSIEE Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas 
fases. 

75%     CL / EOE 

B.3.2.   INEINB3.2.1. CCL / CAA Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.3.  INEINB3.3.1. CCL / CAA / 
CSC 

Escoitaaos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, 
argumenta as súasopinións e respecta as opinións das 
outraspersoas. 

75%     CL / EOE / 
CV 

 INEINB3.3.2. CCA / CSC Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que 
lle corresponden. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
CV 

B.3.4.   INEINB3.4.1. CCL / CAA Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.5.  INEINB3.5.1. CCL / CAA Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura 
de información. 

75%     CL / EOE 

4 B.4.           

B.4.1.  INEINB4.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Identifica o tipo de información que precisa en función 
dunsobxectivos. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.1.2. CCL / CD / 
CAA 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súanecesidade 
informativa. 

75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.3. CCL / CD / 
CAA 

Concreta o proceso de procura de información 75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.4. CCL / CD / 
CAA 

Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 75%     CL / EOE 

B.4.2.   INEINB4.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.2.2. CCL / CD / 
CAA 

Deduce información implícita ou explícita dos 
contidosaudiovisuais e dos textos dos medios de comunicación. 

75%     CL / EOE / 
TIC 

B.4.3.  INEINB4.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Selecciona a información tras valoralaseguindouns 
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
etc.). 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.4.4.  INEINB4.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 
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B.4.5.  INEINB4.5.1. CCL / CD / 
CAA / CSC / 
CCEC 

Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

2ª AVALIACIÓN 

5 B.5.         Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.1.  INEINB5.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para 
organizar a información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.2.  INEINB5.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre 
entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.3.  INEINB5.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da 
información reunida. 

100%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.4.  INEINB5.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Presenta os seustraballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.4.2. CCL / CD  Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 100%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
TIC 

3ª AVALIACIÓN      

B.5.5.  INEINB5.5.1. CCL / CD Elabora material de apoio para as súaspresentaciónsorais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.5.2. CCL / CD / 
CAA 

Realiza sinxelaspresentacións para amosar o resultado dos 
seustraballos de investigación. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.6.  INEINB5.6.1. CAA / CD 
/CSD / CSEC 

Cita con corrección os libros consultados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.6.2. CCL / CD / 
CAA / CSC 

Segueunha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, 
música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.7.  INEINB5.7.1. CD / CCEC Incorpora imaxesaosseustraballos de investigación. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.8.  INEINB5.8.1. CCL / CD Respecta unhas pautas mínimas naprodución de textos dixitais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.9.   INEINB5.9.1. CCL / CSIEE Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.9.2. CCL / CSC / Defende con argumentos as opinións propias e respecta o 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
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CSIEE traballoalleo. CV 

 INEINB5.9.3. CCL / CSC Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das 
compañeiras, e valora con argumentos o seutraballo. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

B.5.1
0. 

 INEINB5.10.1. CAA / CSIEE Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa 
participación no proceso duntraballo de investigación, 
individual ou grupal. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.2. CAA / CSIE Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.10.3. CAA / CSC Valora con criterio e respecto o traballo das outraspersoas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.4. CAA / CSIEE Incorpora as aprendizaxes realizadas a novosprocedementos de 
traballo e de relación no medio escolar e social. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 
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RÚBRICA 1 

 

TRABALLO DE CLASE A MAN – RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada limpa, sen 
corrección, marxes adecuadas e 
con boa letra.  

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes suficientes, boa letra e 
pode haber algunha pequena 
corrección. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, non se respectan as 
marxes, a letra é difícil de ler ou 
haI demasiadas correccións. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 2 

 

TRABALLO CON PROCESADOR DE TEXTO – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada axeitada, marxes, 
texto xustificado e distintos 
estilos segundo o tipo de texto 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes, xustificado ou estilos. 

O traballo ten fallos importantes 
respecto a portada, marxes, 
xustificado ou estilos. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía e 
empregando correctamente o 
corrector do programa. 

Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 3 

TRABALLO CON PRESENTACIÓN DIXITAL – RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
con unha plantilla axeitada e 
seguindo as normas vistas na 
clase. 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
plantilla, distribución de 
elementos, etc. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, mala distribución de 
elementos, etc. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados, visuais e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados, 
visuais e con títulos. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados, ou faltan ilustracións 
ou de forma confusa. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Ilustración Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos 
suficientes para apoiar o texto. 

Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos aínda 
que non sexan sempre suficientes 
para apoiar o texto. 

A cantidade ou calidade das 
ilustracións e/ou gráficos é 
insuficiente. 

O texto non se ve apoiado por 
elementos visuais como 
ilustracións ou gráficos. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada. 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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Exposición oral A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
e non se realiza lendo senón 
proporcionando as ideas 
principais apoiándose na 
presentación dixital. 

A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
aínda que se lea boa parte dela 
para as ideas principais 
apoiándose na presentación 
dixital. 

A exposición oral é incompleta 
con relación ao tema a 
desenvolver. 

A exposición oral non consegue 
expoñer o tema a desenvolver. 
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1º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTREZ
A 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura comprensiva de textos   ou  libros sinxelos dun nivel adecuado 
sobre personalidades coñecidas 

Lectura de textos sobre lugares. 

Descrición de lugares. 

Repaso dos números e prezos. 

Información xeral dunha persoa. Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, nacionalidade, lugar de residencia... 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

Setembro/outubro – 
18 sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

 Vocabulario relacionado coa aula e cores 

Vocabulario sobre lugares, familia, personalidades e cociña 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. O verbo to be e to have. Formas negativas e interrogativas 

O Presente Simple. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Preguntas e respostas sobre información persoal. 

Falar sobre apariencia e personalidade dos que nos rodean. 

Sons e fonemas  vocálicos. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Presentación persoal , datos relevantes. 

Similitudes e comparacións cos demais. 

Preguntar e responder axeitadamente 

Recoñecemento e uso de normas de cortesía propias da idade. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Expresión básicas de comunicación. 

Escoitar e facer textos sobre descricións de lugares 

Facer diálogos e textos sobre un mesmo, familia e amigos. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto, parénteses e 
comiñas. 

2 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Compresión xeral de textos sobre fauna,flora e clima do seu   nivel . 

Comprensión de textos sobre comidas, receitas e menús . 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
propios., libro 
de texto 

Novembro/decembr
o – 18 sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre animais, plantas e comidas. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Nomes contables e incontables. Diferenza e utilización. 

Expresións de cantidade: much, many, some , any; How many/ how much. 

Os tempos verbais: Presente  simple e continuo: forma e  uso. 

Uso de verbos modais: Can, must e as súas formas negativas e 
interrogativas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos en restaurantes 

Descricións de animais e plantas. 

Comprensión da exposición de traballos de compañeiros. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos simulando situacións de restaurantes. 

Exposición de preferencias de comidas e receitas. 

Presentación de mascotas. 

. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos propios a partir de textos lidos. 

Presentación coidada dos textos (marxes, limpeza, tamaño da letra). 

. 

 

2ª AVAL. 3 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre deportes e equipamento necesario para que se poidan 
practicar. 

Lectura comprensiva de textos sobre tecnoloxía e aparellos domésticos. 

 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

Xaneiro/febreiro – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase VOCABUL

ARIO 
B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario relativo a deportes, actividades do tempo libre, tecnoloxías 
(internet, móbiles...) e aparellos domésticos . 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en espazos deportivos e 
comerciais.. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso dos verbos modais: be allow, may, be able to, should. 

Uso do Past simple. 

Uso e dominio de instrucións 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Presentación de diferentes deportes. 

Descrición de diferentes produtos. 

Pronunciación correcta do novo vocabulario. 

Correcta discriminación de verbos en past simple rematados en -ed 
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INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) de compras de móbiles. 

Simulación de compras de equipamentos deportivos ou relacionados co 
tempo libre. 

Diálogos que traten temas deportivos, de lecer ou tecnolóxicos. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Composición de textos sobre o seu deporte favorito. 

Descrición do seu teléfono móbil ou aparato de tecnoloxía máis valorado. 

4 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos relacionados co mundo do espectáculo, música e artes 
escénicas. 

Análise de publicacións sobre a xeografía e historia do lugar no que se vive. 

Interpretar guías turísticas. 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

 

Febreiro/marzo – 15 
sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Coñecer vocabulario sobre a xeografía e historia. 

Vocabulario e expresións relacionadas co turismo 

Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso do presente continuo e – be going to- para expresar o futuro. 

Dominio de pasado de verbos irregulares de uso común. 

Uso da correcta puntuación. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

Interpretación de guías turísticas.. 

Expresións coloquiais da conversa para describir lugares turísticos. 

Discriminación auditiva de vocabulario de escrita semellante 
(desert/dessert). 
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B5.1. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposición- crítica da película favorita. 

Presentación de guía turística do lugar en que viven. 

Intercambio de opinións sobre plans de viaxe ( lugar, actividades, medio de 
transporte...). 

 

 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos sobre as súas películas favoritas. 

Presentación da súa propia guía sobre o lugar no que viven como reclamo 
turístico. 

Redacción sobre os plans de viaxe, reais ou ficticios. 

. 

 

3ª AVAL. 5 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de descricións de situación reais ou imaxinarias no futuro. 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

. 

Abril/maio – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación, 
presentación de 
traballos e 
traballo en clase 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre ciencia ficción. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Formación e uso do future simple con will e There will be. 

Present continuous e Be going to…con significado de futuro. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de audicións ou películas de temas sobre o futuro. 

Discriminación do novo vocabulario aprendido. 

Preguntas relacionadas co futuro. 

Os sons /v/ /b/ /ʤ/ e /g/. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

Reprodución dos plans do futuro traballados. 

Exposición das súas opinións . 
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B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Debate sobre o pensar de cada quen. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Redacción de textos expresando a opinión sobre o futuro. 

Escribir diálogos entre amigos que planifican un evento. 

 

Redacción sobre como se ve no 2050. 

6 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos que expresan desexos futuros relacionados con acción ou 
hábitos pasados. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio/Xuño – 15 
sesións 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Expresións de tempo e adverbios de modo, lugar e tempo. 

As exclamacións: What a great idea!/What a wonderful holiday!... 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Used to. 

Tempos verbais pasados en todas assúas formas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de textos con predición de futuro. 

Sons /ʧ/, /ʃ/, /θ/ e /ð/. 

 

 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

Exposición oral dos textos escritos 

Comparación das diferentes experiencias e plans. 

Representar o seu sentir apoiándose en frases curtas. 
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B5.5. 

B5.7. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos curtos escritos sobre soños e metas. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B3.2 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

ortográficas e os signos de puntuación. EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CD indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

5-6 LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU B5.6. PLEB5. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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LARIO B5.7. 7. CAA 

CSC 

CCEC 

suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 
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B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

CCEC directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

 PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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2º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.3. 

Lectura de textos extraídos (e adaptados) de internet sobre algunha ONG. 

Lectura dun texto descritivo.  

Artigos informativos. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario relacionado co instituto e a escola: horarios, materias, 
materiais, etc. 

Vocabulario sobre actividades de tempo libre. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A expresión da cantidade: thereis/there are, 
quantificadores,Howmuch/howmany 

O presente simple e o presente continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.2. 

B1.3. 

Comprensión de conversas no ámbito escolar. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B5.1 

B5.4. 

B5.5. 

Falar sobre actividades e afeccións. 

Realizar unha descrición dunha foto oralmente e contestar preguntas sobre 
ela. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Descrición dunha foto. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

Comprensión da información contida en diversos artigos de noticias da 
prensa. 

Libro de texto, 
materiais 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de un texto sobre viaxes. 

Lectura sobre personaxes e a súa biografía. 

dixitais e 
propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre noticias na prensa. 

Vocabulario sobre eventos vitais das persoas e a súa biografía. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado simple e de used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Comprensión de diálogos sobre noticias e historias da prensa. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre as noticias da prensa. 

Comentar os hábitos e costumes persoais. 

Preguntas sobre personaxes famosos. 

Realizar recomendacións de películas ou actividades a realizar e invitar a 
outras persoas a estas actividades. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Redacción de fichas de datos e breves biografías de personaxes. 

Elaboración de liñas temporais. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

Diarios de viaxe e vacacións. 

Descricións de lugares turísticos e de hoteis. 

Descrición do turismo no século XIX. 

Obter información dunha páxina web sobre hoteis. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 
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B5.4 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O adxectivo descritivo de lugares. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A comparación do adxectivo (formas comparativa e superlativa). 

Gradación do adxectivo con enough, too, as... as. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Programas de radio/TV sobre vacacións. 

Descricións de lugares. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Comparar diferentes lugares. 

Descrición dun hotel. 

A pronuncia de sons que non se corresponden directamente coa grafía: /k/ 
e /s/ 

Planeando unhas vacacións. 

Indicar enderezos e direccións. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Describir un resumo dunha viaxe. 

Escribir un email a un hotel solicitando información dos servizos e 
habitacións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Artigos sobre actividades en diferentes países. 

Texto sobre as casas no mundo. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O tempo atmosférico. 
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Adverbios de modo. 

A familia. 

A casa. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Preguntas de suxeito e de obxecto 

 

COMPR 
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Unha entrevista radiofónica. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Preguntar sobre o tempo que fai. 

Unha conversa telefónica. 

Comparar actividades que realizan diversas persoas. 

Obter información sobre a familia doutras persoas. 

Pronuncia de  /s/, /z/ e /iz/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Un perfil persoal. 

Descrición de casas. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

O relato de crimes. Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB B5.6. Vocabulario sobre crimes e delitos. 
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ULARIO 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado continuo. 

Contraste do pasado simple e continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

A historia de crimes. 

Comprensión de casos xulgados. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer hipóteses sobre o pasado. 

Adiviñar opcións verdadeiras entre varias propostas. 

Pronuncia de /d/. 

Interrogatorio sobre un crime. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar un crime ou delito, secuenciando as ideas. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre un transporte do futuro. 

lectura sobre os festividades ecolóxicas: o día da terra e o día sen coches. 

Obter información de cadros de horarios de transportes. 

Gráficos para representar información numérica complementaria. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre transportes e o medio ambiente. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Os tempos verbais de futuro: will, going to e presente continuo. 
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Primeira e segunda condicional (if, unless). 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Audio sobre os medios de transporte máis eficientes e convenientes. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer predicións sobre o futuro. 

Relatar plans de futuro e preguntar sobre eles. 

Comparar como se resolven situacións hipotéticas. 

Pronuncia das consoantes finais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar plans de futuro. 

Realizar predicións de futuro. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre experiencias persoais pasadas e plans de futuro. 

Páxinas web informativas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Adverbios for e since. 

Actividades diarias e ocasionais. 

Adxectivos que describen o estado das persoas. 

As redes sociais. 

GRAM B5.7. Forma e uso do pretérito perfecto simple. 
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ÁTICA Tagquestions. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Entrevista ao gañador dun récord Guiness. 

Conversa sobre unha lista de desexos por cumprir. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Conversa sobre listas de asuntos pendentes. 

Comparación de experiencias. 

Preguntar sobre experiencias persoais. 

Realizar unha enquisa. 

A pronuncia dos ditongos //, /a/, /u:/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Crítica dun programa de televisión. 

A entrada nunha rede social ou blog. 

Lectura sobre unha anécdota olímpica pasada. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre a correcta nutrición. 

Texto sobre a alimentación de famosos. 

Texto sobre os requisitos dun deportista de élite. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre alimentación e hábitos alimenticios y forma física. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Verbos modais: can, must eshould. Formas e uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

Monólogos sobre hábitos alimenticios. 

Diálogo sobre proxectos escolares. 
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B1.3. 

BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre estilos de vida. 

Dar consellos. 

Compartir información. 

Pronunciación de /s/ e //. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

O artigo xornalístico. 

O texto breve nas redes sociais e as abreviaturas. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

A comprensión de diálogos. 

Texto sobre os códigos de etiqueta para diferentes circunstancias. 

Lectura sobre a correcta administración do presuposto persoal. 

Lectura sobre os uniformas e roupas inusuais. 

O texto anunciando a venda de artigos varios en internet. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a roupa e a moda. 

Adxectivos referidos á moda. 

Adxectivos rematados en –able. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. O estilo indirecto. 

Xerundio e infinitivo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

Un audio sobre moda nun país. 

Diálogos sobre hábitos de compra. 
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BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Relatar as palabras de terceiras persoas. 

Diálogo chegando a acordos sobre algo que mercar. 

Diálogo nunha tenda para mercar roupa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Texto sobre a moda. 

Redacción de anuncios para vender obxectos persoais en internet. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 LECTURA B3.1 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

70% ALTO SI      
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 idade e no seu contexto escolar. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70% BAIXO SI      

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD  

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70% MEDIO  SI     

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc 

70% ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  

COMPR/ 
EXPR 

B1.1. 
B1.2 

PLEB1.
1. 

CCL 

CD 

Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 

70%
  

ALTO  SI     
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ORAL 

 

B1.3. CCEC 

CSC 

agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

PLEB1.
3. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

70%
  

ALTO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB2.
1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera 
no seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
6. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

70%
  

ALTO  SI     

ESCRITU
RA 

B4.1. 
B4.2. 

PLB4.1. CCL 

CAA 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 

70%
  

ALTO SI  SI SI   
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 B5.2. CSC 

CCEC 

CD 

características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 

PLB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

70% BAIXO SI  SI    

PLB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

70% ALTO SI      

 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 
B3.2. 
B5.2. 
B5.3. 

PLB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

70% ALTO    SI SI  

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

MEDIO    SI SI  
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VOCABU
LARIO 

B 5.6. PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO SI    SI  

GRAMÁT
ICA 

 

B5.7. 

 

PLB4.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

70%
  

ALTO   SI SI   

PLB4.6 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70%
  

ALTO   SI  SI  

PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 

70%
  

ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  
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COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB1.
6 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
4. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70%
  

MEDIO  SI     

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 

70%
  

ALTO SI  SI  SI  
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B5.2. CCEC 

CD 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo 

PLB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 

70%
  

MEDIO   SI    

 

7-9 LECTURA B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

ALTO SI   SI   

PLB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

70%
  

ALTO SI      

PLB3.6. CAA 

CSC 

Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel. 

70%
  

ALTO    SI   
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CCEC 

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

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

70%
  

ALTO   SI SI SI  

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
  

MEDIO SI      

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO SI      
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COMP./ 
EXPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB1.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLB4.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 

70%
  

MEDIO   SI  SI  
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cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO     SI  

PLB4.6. CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. CCL. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

PLB5.6. CD 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
 
  

MEDIO  SI   SI  

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 

70%
  

MEDIO  SI  SI   
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CCEC teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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3º ESO: INGLÉS 

 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Descrición de lugares. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre accidentes xeográficos e lugares da cidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O verbo be (am, is, are, thereis/are, therewas/were) 

Os tempos verbais: presente simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descrición de lugares. 

Os sons vocálicos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Enderezos: dar e seguir instrucións. 

A presentación persoal ante os demais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

Organización básica do texto. 

Aprender a revisar o texto escrito 
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B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Textos sobre personaxes históricas e do pasado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Outubro/novembro – 
9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre viaxes e sentimentos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: pasado simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos sobre viaxes. 

Pronunciación: as sílabas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos sobre viaxes. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

O texto narrativo. 

O uso da puntuación: as comiñas. 
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B5.8. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre logros e actividades. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: presente perfecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

A pronunciación da –edfinal dos verbos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposicións orais. 

A entrevista de traballo. 

A descrición física. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O curriculumvitae 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre comidas e a alimentación. 

Lectura comprensiva de menús en restaurantes. 

Cultura: A comida e as celebracións festivas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 
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Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario pertencente ao campo da comida e a alimentación. 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en establecementos de 
restauración. 

Adxectivos que permitan falar da comida e comparar diferentes pratos ou 
produtos alimenticios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. As estruturas comparativas: comparativa (-er, more), superlativa (-est, 
most), comparativas de igualdade (as... as), too e enough. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descricións de comidas. 

O acento na oración. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) en situacións en establecementos de hostalaría. 

Debates que traten temas relacionados coa comida e alimentación. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

Elaboración de menús. 

Redacción dunha crítica nun restaurante. 
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B5.8. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Artigo sobre viaxes. 

Artigo xornalístico sobre accións positivas no contorno. 

Textos sobre viaxes curiosos de certos personaxes. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Obxectos empregados nas viaxes. 

Viaxes e medios de transporte empregados. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Tempos para a expresión do futuro (futuro simple, futuro continuo, going to 
e presente continuo). 

Estrutura condicional de 1º e 2º tipo. 

A puntuación informal. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Plans de viaxe. 

Expresións informais na conversa. 

A pronuncia das consoantes finais. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre plans de viaxe. 

Exposición sobre algún lugar e as actividades a realizar nel, contestando ás 
preguntas do resto da clase. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

Presentación sobre algún lugar e as actividades a realizar nel. 

E-mail sobre os plans de viaxe. 
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B5.6. 

B5.8. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Lectura sobre personaxes mitolóxicos. 

Lectura sobre a amizade nunha situación desfavorable. 

Lectura sobre un texto teatral clásico de amor. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre relacións e a personalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais (can, could, have to, must, should) 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Programa de radio sobre problemas. 

Conversacións sobre problemas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

A expresión dos consellos nunha conversa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

A expresión do consello por escrito (carta, email) 

Redacción do proxecto dunha viaxe. 
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B5.8. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

As novas da semana. 

Artigos xornalísticos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o crime. 

Conectores de finalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Pasiva en presente simple e pasado simple e iniciación a outros tempos. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogo sobre a lei. 

Entrevista policial. 

Entoación das preguntas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre un crime e transmitir información sobre el. 

Explicar palabras. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O uso dos conectores de finalidade. 

O informe policial. 

8 LECTUR B3.1. Aprendendo sobre a natureza. Libro de texto, Maio – 9 sesións 



Programación do departamento de inglés 

 

74 

A B3.2 Un artigo dunha revista. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

materiais 
dixitais e 
propios. 

 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o mundo animal e sobre as partes do corpo. 

Adverbios de modo. 

Conectores que contrastan información. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Preguntas de suxeito e obxecto. 

Adverbios de modo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición dun animal. 

Unha lección nunha clase. 

Pronuncia das palabras unidas no discurso oral. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Realizar preguntas. 

Comparación de accións. 

Describir e comparar animais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Informe sobre un animal. 

Conectores para contrastar información. 

9 LECTUR
A 

B3.1. Artigo sobre un inventor. Libro de texto, 
materiais 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
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B3.2 Artigos dunha revista sobre inventos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

dixitais e 
propios. 

materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre inventos e sobre diferentes aparellos electrodomésticos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso gramatical sobre todo o visto ao longo do curso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Unha biografía. 

Un concurso. 

O acento da palabra. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Discutir ideas. 

Falar sobre inventos, preguntando e contestando preguntas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Ensaio sobre un invento. 

Uso de conectores que introducen información adicional. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

DESTRE
ZAS 

IDENT.
CONTID
OS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRIT
OS 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTU
RA 

B3.1. 

B3.2 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. PLEB5.6. CCL 

CAA 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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CSC 

CCEC 

significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CCEC 

CD 

e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI

B5.6. PLEB5.7. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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O B5.7. CAA 

CSC 

CCEC 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

70% MEDIO SI SI    EOE 
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 CAA 

CSC 

CCEC 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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INTER
ACCIÓ
N 

 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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4º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre unha actividade deportiva de risco. 

Lectura sobre a vida dun xornalista de guerra. 

Sinais de perigo e advertencia. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre riscos e perigos. 

Adxectivos que describen situacións e accións persoais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Usos e formas dos tempos verbais futuros; will, going to e presente 
continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre un festival. 

Instrucións sobre seguridade nunha actividade. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre plans e preguntar a outros sobre os seus. 

Entrevista para o xornal escolar. 

Pronuncia de /i/ e /e/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Artigo baseado nunha entrevista para o xornal escolar. 

Redactar un texto sobre unha persoa. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dun texto sobre unha serie televisiva. 

Lectura de textos breves sobre famosos do mundo do cine, música e 
televisión. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a familia real. 

Compostos de some-, any- e no-. 

Adxectivos e pronomes relativos. 

propios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións relativas especificativas. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Extracción de información a partir do relato dun feito histórico. 

A comprensión dunha crítica de cine. 

Extracción de información partindo dunha presentación oral. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Concurso de preguntas e respostas. 

Discusión sobre diversos aspectos dunha película. 

Alcanzar acordos sobre unha actividade en común para varias persoas. 

A pronuncia de /s/, /k/, /t/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

A crítica sobre películas e programas de televisión. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos breves e longos sobre certos misterios famosos. 

Lectura de textos narrativos de misterio. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre misterios e fenómenos paranormais. 

O inglés británico e americano. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso e forma do presente perfecto simple, pasado simple, pasado perfecto e 
used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha visita guiada a un enclave asociado ao misterio. 

Audio sobre unha presentación en torno a un feito misterioso. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

Relato en parellas dunha historia de terror. 

Solicitar detalles sobre unha historia misteriosa ou incrible. 
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B5.5. 

B5.7. 

Pronuncia de /w/, /j/, //, //, /:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Relatar unha experiencia persoal de misterio. 

Entradas nun blog sobre supersticións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos sobre hábitos de adolescentes e doutras culturas. 

Lectura de textos infográficos con apoio visual. 

Lectura sobre cidades de diferentes perfís e tipos. 

Lectura sobre o acoso escolar. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre interaccións sociais entre adolescentes. 

Vocabulario sobre animais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións condicionais dos tipos cero, primeiro, segundo e terceiro. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre problemas na cidade. 

Audio de varias entrevistas para un posto como voluntario. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre problemas e solucións na cidade. 

Entrevista para un posto de conselleiro escolar. 

Pronuncia de /d/, /g/ e letras mudas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun texto formal en formato email sobre un problema. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a influencia da publicidade nos hábitos de compra. 

Lectura sobre estratexias de marketing. 

lectura sobre a historia do diñeiro e os medios de pago. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre marketing, compras e publicidade. 

A linguaxe telegráfica das mensaxes de texto e en redes sociais. 
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GRAM
ÁTICA 

B5.8. A estrutura pasiva en diferentes tempos verbais(afirmativa, negativa e 
interrogativa). 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha noticia. 

Audio sobre diálogos para comprar algo partindo dun anuncio publicado na 
web. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Descrición dun produto comercial. 

Conversas sobre compras nun futuro próximo. 

Diálogos nun contexto comercial. 

Conversas para decidir que mercar cun fin concreto. 

A pronuncia de /t/, // e /d/ e o acento como elemento distintivo. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun ensaio de opinión. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de entrevistas a expertos en medioambiente. 

Lectura sobre accións medioambientais. 

Lectura sobre unha paraxe medioambientalmente interesante. 

Extracción de información sobre diferentes experiencias vacacionais. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre o medio ambiente e reciclaxe. 

Vocabulario sobre destinos turísticos vacacionais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O estilo indirecto e os verbos empregados. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio dunha entrevista na radio a un experto medioambiental. 

Unha enquisa: as contestacións dos enquisados. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Contar a terceiras persoas o que dixeron outras. 

Realizar enquisas sobre os hábitos medioambientais. 

Diálogo de chegada a un hotel. 

Pronuncia de //, //, //, /u:/ 



Programación do departamento de inglés 

 

87 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dunha experiencia de viaxe vacacional. 

Redacción dunha entrada de blog sobre unhas vacacións. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a saúde dun cantante famoso. 

Lectura dun texto sobre fobias. 

Lectura de emails. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre as partes do corpo e os problemas de saúde habituais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais: uso e forma de may, might, be able to, could, should, 
must, have to, need. 

 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Unha discusión sobre a saúde en deportistas. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Facer especulacións sobre situacións hipotéticas. 

Dar consellos sobre saúde. 

Diálogos na consulta do médico. 

A pronuncia de /i:/ e /ai/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escribir un email informal sobre un problema de saúde puntual. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dunha entrada de blog sobre persoas con deficiencias sensoriais. 

Lectura de textos sobre lugares no mundo e as experiencias dos viaxeiros 
neles. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre os sentidos. 

Adxectivos descritivos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso do infinitivo e do xerundio. 
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COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha discusión sobre un experimento. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre os sentidos e a súa importancia. 

Conversar sobre un mesmo e o que se fai. 

Falar sobre unha experiencia persoal e discutir sobre ela. 

Indicar e pedir direccións para chegar a un enderezo. 

Pronuncia de //, //, /u:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redactar un texto sobre unha experiencia persoal. 

Escribir entradas de blog sobre lugares diversos. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a situación persoal no instituto de educación secundaria. 

Lectura dun texto sobre experiencias internacionais e de futuro. 

Lectura dun email de solicitude. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Tipos de palabras e estratexias para coñecelas. 

Os prefixos e sufixos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso dos diferentes tempos verbais aprendidos este curso. 

Repaso dos verbos modais. 

Repaso de oracións relativas, condicionais, pasivas e estilo indirecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audios sobre experiencias internacionais de adolescentes. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre experiencias propias diversas. 

Diálogos sobre plans de futuro. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escritura dun email de solicitude. 

Escritura dun CV online. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT
.CONT
IDOS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% MEDIO    SI  CL 

CA 

TIC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO   SI   CL 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 

100% MEDIO   SI   CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

TIC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% MEDIO   SI   CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 

70% MEDIO  SI SI   CL 

EOE 
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mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 



Programación do departamento de inglés 

 

92 

CCEC vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 
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persoa plurilingüe. 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 
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CCEC lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 
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B5.7. CCEC nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 
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PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

CA 

TIC 
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datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

100% MEDIO SI SI  SI SI CL 

EOE 
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PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO  SI SI SI  EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

70% MEDIO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

CA 

TIC 

PLEB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe o seu currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

100% MEDIO     SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO   SI  SI CL 

CA 

TIC 

 

 



Programación do departamento de inglés 

 

101 

 

PESO DE CADA ELEMENTO NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO –  INGLÉS 3º & 4º ESO 

Exame ou exames de avaliación (cos apartados seguintes): 60% A proporción de exercicios 
gramaticais e de escrita 
variará segundo as 
necesidades, podendo 
pactarse co alumnado de 
cada grupo. 

 Exercicios de gramática, vocabulario e/ou 
comprensión lectora 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Sempre se desbotará o 
número de acertos que se 
corresponda coa 
realización do exercicio ao 
chou ou cun coñecemento 
do aspecto moi básico. 

Redaccións e desenvolvemento de diálogos 
sobre circunstancias comunicativas 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Rúbrica 1 

Notas por actividades de clase de interacción oral 10% Rúbrica 2 

Redaccións de clase (media de todos os traballos recollidos) e 
demais traballos escritos realizados na aula 

20% Rúbrica 1 

Comprensión e elaboración do traballo sobre o(s) libro(s) de 
lectura adaptado(s) 

10% Rúbrica 3 

 

 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIÁLOGOS E CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS – 
RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Extensión O diálogo é moi 
elaborado e as 
intervencións son 
suficientemente 
amplas para transmitir 
a mensaxe 
adecuadamente. 

Transmítese a 
mensaxe 
adecuadamente pero 
dunha forma breve. 

A mensaxe non se 
transmite dunha forma 
suficientemente 
axeitada e/ou 
édemasiado breve. 

As intervencións son 
excesivamente breves 
e non acertadas para a 
situación 
comunicativa. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade nesta 
situación 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 
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comunicativa. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregadosson  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Comprensión do 
compañeiro/a e 
adecuación da 
resposta 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é 
completa (tal e como 
se ve na resposta 
proporcionada) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é boa 
pero con limitacións 
(necesitando 
aclaracións ou 
reformulacións) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro é limitada, 
non sendo a resposta 
adecuada en todos os 
casos. 

Apenas existe 
comprensión da 
mensaxe do 
compañeiro e polo 
tanto a resposta é 
inadecuada. 

Linguaxe non verbal Apóiase á palabra de 
forma moi adecuada 
coa expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma bastante 
adecuada con bastante 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma moi limitada 
con moi pouca 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Non hai apoio da 
palabra con linguaxe 
non verbal que axude 
a transmitir a 
mensaxe. 

Preparación A intervención 
realizada é resultado 
da preparación dun 
vocabulario, estruturas 
que se utilizan de 
forma natural, como 
se estivesen integradas 
no sistema lingüístico 
do alumnado. 

A intervención 
realizada é resultado 
de certa preparación 
dun vocabulario, 
estruturas que se 
utilizan con certa 
axilidade, como se 
estivesen parcialmente 
integradas no sistema 
lingüístico do 
alumnado. 

A intervención 
realizada fai uso de 
certos elementos 
específicos que non 
parecen integrados no 
sistema lingüístico do 
alumado polo seu uso 
forzado e pouco fluído. 

A falta de preparación 
fai que non se 
empreguen elementos 
novos de vocabulario, 
expresión e estruturas 
que enriquecerían e 
facilitarían a situación 
comunicativa. 

Orixinalidade A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
enriquecelo e aportar 
diversos elementos de 
colleita propia que lle 
dan un carácter 
orixinal. 

A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
aportar algún 
elemento de colleita 
propia que lle certa 
orixinalidade. 

A intervención no 
diálogo intenta ser 
breve pero tamén se 
introduce algún 
elemento orixinal. 

A intervención no 
diálogo limítase a 
presentar unha 
situación básica, 
buscando resolvela da 
forma máis breve e 
sinxela posible. 

 

 

REDACCIÓNS DE CLASE E TRABALLOS ESCRITOS – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Extensión O texto escrito 
axústase aos 
parámetros 

O texto escrito 
aproxímase aos 
parámetros 

O texto escrito ten 
unha lonxitude que 
supera a metade da 

O texto escrito non 
chega a ser da 
metade da lonxitude 
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prescritos de 
lonxitude do texto. 

prescritos de 
lonxitude do texto. 
(mínimo 90% da 
lonxitude mínima) 

lonxitude mínima 
prescrita. 

mínima prescrita. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten certa 
corrección gramatical,  
tendo en conta o tipo 
de texto, con algún 
pequeno erro que non 
impide a comprensión 
ou empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical ou uso 
gramaticalmente 
inadecuado dos 
termos empregados. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. Os 
elementos novos non 
están integrados no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento e axústase 
ao tipo de texto. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
texto. Hai algún uso 
puntual inadecuado de 
elementos 
gramaticais. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 
Non se ve 
aproveitamento de 
elementos e estruturas  
adquiridos 
recentemente. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo e o tipo 
de texto. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto 

O texto está 
organizado en 
partes que se 
corresponden con 
parágrafos, tal e 
como require a 
temática do mesmo. 

O texto parece ter 
certa estrutura, 
podendo 
distinguirse algunha 
parte pero non 
todas as que serían 
necesarias. 

O texto ten algunha 
estrutura pero non 
se diferencian 
parágrafos de 
acordo coa temática 
de cada parte. 

O texto non ten 
unha organización 
temática lóxica 
como requiriría. 

Cohesión e 
coherencia 

A organización do 
texto vese apoiada 
por un bo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso é suficiente 
ordenando e 
xerarquizando a 
información, 
facilitando a 

A organización do 
texto vese apoiada 
por certo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso contribúe á 
ordenación e 
xerarquización da 
información, 
facilitando a 

O texto non ve 
apoiada a súa 
organización cun 
uso de conectores 
que lle dean 
suficiente cohesión 
e coherencia, sendo 
estes demasiado 
básicos para 
transmitir ideas e 
relacións complexas. 

O texto carece de 
elementos de 
cohesión e 
coherencia, non 
existindo conectores 
nin elementos que 
proporcionen 
información sobre a 
xerarquización ou 
relación das ideas 
expostas. De existir 
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comprensión. O uso 
de conectores é rico 
e adecuado ao nivel 
do alumnado. 

comprensión. O uso 
de conectores é 
suficiente para o 
nivel do alumnado, 
aínda que podería 
ser máis rico. 

O uso de conectores 
é claramente in 
suficiente para o 
nivel do alumnado. 

algún, este sería 
“and”. 

Puntuación e 
convencións 
ortográficas 

O autor non comete 
faltas de puntuación 
nin respecto a 
convención 
ortográficas: 
maiúsculas, puntos 
e aparte, etc. 

O autor comete 
unha ou dúas faltas 
de puntuación ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
domina este 
aspecto. 

O autor comete de  
tres a catro faltas de 
puntuación e/ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
non acaba de 
dominar este 
aspecto. 

O autor comete 
moitas faltas de 
puntuación e 
convencións 
ortográficas, 
indicando que non 
ten asimilado este 
aspecto. 

 

TRABAJOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LIBROS GRADUADOS – 
RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Extensión e 
adecuada utilización 
do guión 
proporcionado 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado 
axustándose ás 
indicacións sobre 
aspectos a tratar e 
lonxitude dos 
apartados. 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado pero 
non se axusta 
totalmente ou 
nalgún apartado ás 
indicacións (por 
exemplo en 
lonxitude) 

O alumnado realiza 
un traballo con unha 
lonxitude moi 
inferior á requirida 
ou omitindo algún 
dos apartados ou 
indicacións 
proporcionadas. 

O alumnado non 
seguiu o guión, 
tratando só algún 
aspecto básico, 
como se non se 
correspondese coas 
indicacións 
proporcionadas. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas pero 
beneficiándose dos 
elementos e estruturas 
recentemente 
estudados. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical e mal uso 
de certos elementos e 
estruturas en diversas 
ocasións. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as o 
contido do libro, 
opinión, descrición de 
personaxes, etc. 
Adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
traballo do libro. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos e integran 
vocabulario propio con 
outro adquirido na 
lectura do libro. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
o contido do libro así 
como diversos 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa 
e a transmisión de 
contidos sobre o libro 
lido. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comprensión do 
traballo realizado 
sobre o libro. 
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aspectos sobre este 
aínda que poida haber 
algún pequeno erro. 
Pode non haber 
integración do 
vocabulario do libro no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para falar 
sobre o lido polo 
alumnado dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. O 
vocabulario do libro 
non se ve integrado no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
análise do lbro. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
limitadas para a 
información que se 
pretende transmitir, 
non sendo posible 
entender a 
información 
transmitida. 

Hai unha falta de 
organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas que 
impiden a adecuada 
organización das 
ideas expresadas. 

Presentación A presentación é 
moi adecuada: folios 
en branco escritos 
por unha cara, con 
boa letra e clara, 
con apartados ben 
diferenciados, unha 
portada limpa e 
sobria, nome na 
portada, marxes 
estándar, e liñas con 
separación 
adecuada que 
faciliten a lectura. 

A presentación é 
bastante adecuada: 
folios en branco 
escritos por unha 
cara, con letra clara, 
con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación pode 
non contemplar un 
dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación non 
contempla dous ou 
máis dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

Comprensión do 
texto 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
incluso de aspectos 
menores, expresada 
sempre dentro da 
lonxitude do 
resumo. 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
expresada sempre 
dentro da lonxitude 
do resumo. 

Hai unha certa 
comprensión do 
contido do texto, 
aínda que se perden 
aspectos 
importantes que 
afectan á trama. 

Non hai 
comprensión do 
contido do texto, 
aparecendo 
meramente tópicos 
ou aspectos xerais 
que non supoñen 
unha lectura previa. 

Personaxes Os personaxes do 
texto están ben 
retratados, incluíndo 
as relacións 
existentes entre 
eles, o seu peso na 

Os personaxes do 
texto están 
retratados, incluíndo 
polo menos dous 
dos seguintes 
aspectos: as 

Sobre os personaxes 
do texto existe certa 
información, polo 
menos o seu 
aspecto físico ou 
relación coa acción. 

Só aparecen os 
nomes dos 
personaxes, sen 
máis información 
sobre eles. 
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acción, o seu 
aspecto físico e a 
súa personalidade. 

relacións existentes 
entre eles, o seu 
peso na acción, o 
seu aspecto físico e 
a súa personalidade. 

Reflexión persoal Hai unha profunda 
reflexión persoal 
que indica unha 
lectura crítica da 
obra, e moi boa 
comprensión de 
todos os seus 
aspectos. 

Hai bastante 
reflexión persoal 
que indica unha boa 
lectura e 
comprensión da 
obra. 

Hai algún elemento 
de reflexión persoal 
no traballo. 

Non existe a 
reflexión persoal no 
traballo. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE ITI 

Os principios metodolóxicos que se terán en conta na materia de Investigación e tratamento da información serán 

os seguintes: 

• Utilizando a metodoloxía SEM, partirase dos centros de interese do alumnado e tomará decisións sobre a 

temática dos diversos traballos a realizar. 

• O alumnado será parte activa das decisións de aula: temas a tratar, enfoques no tratamento dos temas, 

etc. 

• Valorarase a implicación do alumnado e a súa creatividade á hora de abordar os temas e actividades 

propostos. 

• O alumnado realizará o traballo da materia no horario de clase (salvo casos excepcionais), organizando o 

tempo dispoñible a fin de cumprir os prazos. 

• A organización e o traballo autónomo será un importante elemento a traballar na aula, mantendo sempre 

un bo ambiente de traballo, que non quere dicir de silencio total, senón amigable para o traballo. 

• As TIC, na forma de dotación Abalar, será parte fundamental do traballo, sen descartar as fontes 

documentais tradicionais. Buscarase unha integración de ambos mundos e formas de traballo. 

• A profesora traballará como facilitadora, dando ideas, solucionando problemas, suscitando preguntas 

para que o alumnado teña unha parte activa no proceso de aprendizaxe. 

• O alumnado será parte activa da súa avaliación e da avaliación dos compañeiros de clase, asumindo os 

criterios propostos polo grupo para avaliar. 

• Os materiais realizados terán visibilidade fóra da aula a través da súa difusión posterior na internet. 

• Aproveitarase o uso da plataforma educativa Edixgal para impartir a materia e facilitar o seu 

coñecemento de cara a outras materias. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE INGLÉS  

En canto á metodoloxía empregada intentarase conseguir sempre un equilibrio en canto ao desenvolvemento das 

destrezas orais (listening, speaking e interaction) e escritas (reading, writing e writteninteraction): 

COMUNICACIÓN ORAL: 

• A lingua inglesa será o vehículo de comunicación preferente dentro da aula. Xa desde o primeiro curso da 

ESO as rutinas da clase desenvolveranse en inglés aínda que de forma puntual haxa que acudir á L1 dos 

alumnos para realizar algunha explicación concreta que pola súa complexidade lingüística non poida ser 

realizada en inglés. Porén, este tipo de intervencións iranse reducindo ao longo da etapa de forma que, ao 

remate da ESO a marcha da clase sexa realizada case exclusivamente en inglés. Nos grupos pertencentes á 

sección bilingüe isto será un principio esencial mentres no resto de grupos haberá unha maior 
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flexibilidade e intentarase que o uso da lingua inglesa non provoque unha falta de comprensión ou 

distanciamento do alumnado. 

• Presentaranse actividades de variados contidos e formas que permitan mellorar a comprensión oral en 

diferentes situacións comunicativas. Prestarase especial atención ás actividades de tipo role-play con 

vistas a mellorar a aprendizaxe significativa das destrezas orais dentro do marco da clase. 

• En 1º e 2º de ESO daráselles maior importancia ás palabras clave que axudan a entender as mensaxes 

globalmente, para, no segundo ciclo, chegar a conseguir captar información máis específica. 

• Nos primeiros cursos o alumnado terá que producir textos orais, tendo en conta o contido máis cá forma. 

No segundo ciclo prestarase xa máis atención á forma, rexistro e adecuación da lingua á situación 

comunicativa en xeral. 

• Ao longo de toda a ESO, as tarefas a realizar irán pasando progresivamente de situacións moi controladas 

a outras máis libres e espontáneas. 

• Farase uso, dentro do marco da clase, de materiais audiovisuais para que o alumnado poida apreciar, e 

reproducir posteriormente, os mecanismos extralingüísticos que acompañan ás destrezas orais. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

• Proporcionaráselle tempo suficiente ao alumnado para descodificar mensaxes escritas, tendo en conta a 

dificultade intrínseca das mesmas. 

• Prestarase atención especial ao dominio de claves extralingüísticas dentro da comunicación escrita: 

formato, ilustracións, contexto... 

• O alumnado debe empezar a distinguir os diferentes tipos de texto como un apoio esencial para a 

comprensión. 

• As prácticas de comprensión escrita deben contemplar en tódolos niveis un equilibrio entre as destrezas 

de lectura global (skimming) e mais de busca de información específica (scanning). 

• Debémoslle dar o tempo suficiente para que nas súas producións escritas o alumnado reflexione sobre a 

coherencia e cohesión nos seus textos. Haberá que proporcionarlle as ferramentas necesarias para que 

esta cohesión e coherencia se vaia realizando progresivamente por medios lingüisticamente máis 

complexos. 

• É, polo tanto, esencial realizar unha planificación previa á elaboración de todo texto escrito, 

proporcionando pautas sobre: formato, ortografía, puntuación, léxico... 

• Dentro das actividades ordinarias na materia de inglés, haberá que considerar a lectura de libros 

graduados (readers) en lingua inglesa. Estas lecturas serán obrigatorias para o alumnado da ESO. En 1º e 

2º curso o alumnado terá que ler un mínimo de dúas/tres obras por curso, seguindo as indicacións da 

profesora, mentres que no segundo ciclo haberá un mínimo de tres obras por curso, é dicir, unha por 

avaliación, salvo en casos excepcionais que así se consideren. Dado que se pretende fomentar a lectura 

por pracer, será o alumnado o encargado de escoller, de forma individual, as obras que pensan ler. Non 

obstante, deberá seguir as indicacións da súa profesora en canto ao nivel de dificultade das mesmas. A 

lectura dun maior número de obras cás impostas como mínimo será avaliado positivamente, 

podéndoselle esixir ao alumnado algunha proba para a comprobación da comprensión da lectura, ben na 

clase ou ben como traballo de clase. 

• Tamén se fomentará todo uso real da lingua inglesa fóra do ámbito escolar. A profesora facilitaralle ao 

alumnado os medios para que así sexa. Máis concretamente, intentarase conectar coa contorna, 

actividades que promovan o uso da lingua inglesa, proxectos eTwinning, participación en seccións 

bilingües, intercambios, etc. 

INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA 

• A interacción deberá ser en si unha destreza máis e toda a metodoloxía antes citada, tanto para as 

habilidades orais coma escritas deberá ir enfocada a posibilitar unha comunicación espontánea e fluída 

tanto de forma oral como escrita. Por iso sempre se valorará de forma especial as actividades que vaian 

encamiñadas á comunicación real, con compañeiros, a través de eTwinning ou noutros contextos reais. 

Neste sentido potenciarase o uso das novas tecnoloxías que tanto facilitan estes obxectivos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como libros de texto para este curso utilizaranse os relacionados a continuación: 

• En Investigación e tratamento da información 1º ESO non se utilizará libro de texto, senón materiais 

dixitais de elaboración propia a través da plataforma educativa Edixgal. 

• En lingua inglesa 1º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 1 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 2º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 2 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 3º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto English in Use 3 (Burlington) en formato 

dixital. 

• En lingua inglesa 4º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 4 (Burlington) en 

formato dixital. 

En toda a ESO na aula utilizarase o material dixital proporcionado por Edixgal dentro das aulas Abalar, xunto co 

material da serie New English in Use, de forma que se empregue a tecnoloxía dispoñible en beneficio do alumnado 

na medida do posible. En todo caso utilizarase a plataforma EVA como organizadora dos materiais. 

Recomendaráselle ao alumnado que dispoña dun diccionario en papel ou en soporte móbil suficiente para cubrir 

as necesidades léxicas que poidan aparecer ao longo da ensinanza secundaria. Facemos fincapé en que o 

dicionario elixido teña a mesma notación fonética (AFI) cá empregada na clase. 

O alumnado da materia de inglés deberá ler ao longo do curso unha serie de libros de lectura segundo indique o 

profesorado pero a lectura obrigatoria de readers en lingua inglesa non obedecerá en ningún momento á 

imposición de títulos concretos por parte do Departamento. Haberá unhas indicacións en canto ao nivel de 

dificultade aconsellado para cada alumno/a e, mentres estas sexan respectadas, calquera libro do gusto e interese 

do alumnado será aceptado. A tal efecto entregaráselle ao alumnado unha folla con indicacións respecto ao nivel 

axeitado e ás cuestións sobre as que debe redactar un breve informe de cada libro, ben na casa, ben no centro 

escolar, dependendo de cada nivel. 

Con esta medida preténdese que cada alumno/a poida realizar unha lectura que se aproxime ás súas necesidades 

lingüísticas e mais ás súas preferencias literarias persoais. Iso si, a profesora poderá esixir algún tipo de proba ou 

traballo para comprobar a comprensión lectora. 

O alumnado terá que contar en todos os cursos cun caderno ou portafolio de traballo onde recollerá as actividades 

realizadas na materia de inglés ao longo do curso xunto coas fotocopias ou outros materiais que se lle poidan 

proporcionar. É a súa responsabilidade a súa custodia. 

Ademais teranse en conta os seguintes recursos: 

• Malted, a aplicación informática desenvolta polo CNICE, hoxe INTEF, que facilita o uso das tecnoloxías na 

aula de inglés. Utilizarase de forma complementaria aos medios tradicionais na aula de inglés. 

• eTwinning, o servizo da Comisión Europea, que facilita intercambios educativos entre centros de distintos 

países do ámbito da Unión Europea para traballos conxuntos. De ser posible en 3º e 4º de o alumnado 

participará nalgún intercambio que o obrigue a empregar o inglés de forma natural nun contexto real. 

Procurarase que o proxecto teña o máximo interese para o alumnado e que reforce os contidos e valores 

traballados ao longo do curso. 

• Materiais auténticos e adaptados apropiados para o curso e procedentes de diferentes fontes a fin de 

familiarizar ao alumnado con temas de actualidade ou especial interese que non se atopan no libro de 

texto. 

• Conta da rede social Instagram, EFL_ana, na que se irán colgando materiais de utilidade para o alumnado 

de toda a ESO. 
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En inglés a cualificación correspondente a cada avaliación terá en conta toda a produción oral e escrita realizada 

polo alumnado e recollida polo profesorado: a súa capacidade comunicativa, corrección, fluidez e aplicación dos 

novos conceptos aprendidos. Tamén valorará o seu traballo a través da realización das tarefas encomendadas, 

participación na clase, lectura de libros e, globalmente a implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Os 

exames de avaliación, polo menos un por trimestre pero máis se a profesora o considerase necesario, terán unha 

maior valoración cás probas individuais de clase polo seu maior aporte de información. Procurarase que non haxa 

contradición entre os resultados obtidos nas probas diarias e os exames. Se así fose, a profesora podería esixir 

algunha nova proba para comprobar o nivel concreto dalgún alumno/a.  

No caso excepcional de que pola pandemia de Covid parte do alumnado non puidese realizar o exame de 

avaliación ou algunha proba concreta, a cualificación correspondente á avaliación obterase partindo das 

actividades e exercicios realizados na aula para os que existise cualificación. En principio, non se realizarán 

actividades avaliables nin exames en liña salvo no caso extremo de que non houbese outra forma de cualificar ao 

alumnado. 

Contemplarase incluso a posibilidade de realizar os exames en horario de fóra de clase a fin de poder atender a 

alumnado de risco de forma presencial. 

A forma de avaliación, e o peso de cada proba e elemento cualificable será tido en conta segundo se especificou no 

apartado Contidos secuenciados e temporalizados desta programación.  

Para garantir que sexa o alumnado (e non terceiras persoas) quen realiza as tarefas encomendadas, só se valorarán 

para nota os traballos feitos na aula. Respecto ás tarefas encomendadas para casa terase en conta o feito de que 

sexan traídas diariamente e poderá baixar ata un punto por avaliación o feito de non traelas feitas. Globalmente 

baixarase un 0,25 cada día que non se traian, ata un máximo dun punto. 

Respecto aos traballos feitos sobre libros de lectura obrigatoria, o feito de non ler ningún dentro do prazo 

proposto, suporá unha penalización de 5 puntos na nota da avaliación, algo que tamén se aclarará ás familias 

nunha nota que se fará figurar no boletín. Esta cualificación verase automaticamente rectificada no momento no 

que o alumno/a entregue o traballo debido. Para obter a máxima nota dentro do apartado correspondente a libros 

de lectura obrigatorios (1 punto, 10%) haberá que ler un mínimo de 2 libros en 1º, 3 libros en 2º e 3 libros de 

lectura en 3º e 4º ESO por avaliación dun nivel de dificultade equivalente ao do curso e demostrar unha 

comprensión suficiente e expresalo de forma correcta. Ademais sempre se primará a comprensión sobre a 

corrección gramatical para a nota de cada traballo ou exame de libro de lectura. 

En todo tipo de traballos realizados, tanto na aula coma para casa, terase en conta a presentación adecuada dos 

mesmos e penalizaranse con 0,5 puntos sobre o total en traballos e ata 1 punto en exames por: 

• riscaduras 

• marxes 

• mala caligrafía 

Nos exames será requisito imprescindible para poder aprobar non deixar en branco os exercicios de comprensión 

ou redacción. 

Ademais sempre que haxa exames ou probas con resposta múltiple ou cun número limitado de posibles respostas, 

descontarase á hora da cualificación aquela porcentaxe que se corresponda co número de respostas acertadas de 

forma aleatoria. Así, nun exercicio con dúas respostas posibles por ítem, só se comezará a cualificar a partir dunha 

porcentaxe dun 50% de acertos. 

Sempre que haxa exames de verbos irregulares, estes serán previos ao exame xeral de avaliación e terán unha 

repercusión máxima dun 20% dentro da porcentaxe correspondente a exames. A cualificación neste tipo de probas 

non será proporcional ao número de formas verbais requiridas En 3º e 4º de ESO, dado que a lista de verbos xa é a 

mesma ca en cursos anteriores, cada verbo distinto fallado no exame será penalizado cun punto sobre a nota total, 

pero haberá tres oportunidades para realizar o exame e só se terá en conta a mellor nota das tres, buscando a 

aprendizaxe dos mesmos máis ca unha nota concreta. 



Programación do departamento de inglés 

 

110 

Nas sesións que empreguen recursos informáticos terá unha penalización de 0,5 puntos sobre a nota global da 

avaliación o feito de entrar en páxinas alleas ao traballo realizado na clase salvo autorización expresa do 

profesorado. 

Na avaliación ordinaria globalmente o exame ou exames terán un peso na nota de cada avaliación un 50 / 60%, os 

distintos materiais elaborados e exercicios realizados sobre un 10 / 20%, a lectura de libros en inglés sobre un 10%, 

o traballo diario, o esforzo por participar e mellorar sobre un 0%-10% e os exercicios de intervención oral sobre un 

10%. Máis concretamente: 

1º ESO ITI: 

Sistemas de Cualificación 

• Test escrito. Na  primeira avaliación este test abordará os contidos 
teóricos do programa. 

20% 

 

Só na primeira avaliación. 

• Búsca de documentos e elaboración dunha bibliografía. 10% Só na primeira avaliación. 

• Traballo: A man na primeira avaliación, a procesador de textos na 
segunda e unha presentación con apoio dixital na terceira.  

70% 

100% 

Na primeira avaliación 

Na segunda e terceira avaliación. 

No cálculo da cualificación da avaliación final farase a media aritmética das tres avaliacións realizadas. 

 

1º ESO inglés: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

O exame de verbos irregulares suporá un 10% e o outro exame un 

40% en cada avaliación. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% De non esixirse por criterio da profesora ou por NEE do alumnado, 

este 10% revertirá no apartado de traballos escritos, que se valorará 

un 30% do total da cualificación. 

 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

2º ESO: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 10% 

e o outro exame un 40%. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10%  

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

3º e 4º ESO: 

Sistemas de Cualificación 
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• Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 
procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 
valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 

10% e o outro exame un 40%. 

• Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do 
trimestre: redaccións, proxectos elaborados, etc. 

20%  

• Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 
exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20%  

• Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% A lectura dun único libro minorará a nota nun 2%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.8, e a lectura de dous un 1%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.9. Só se obterá a cualificación máxima a 

partir de tres obras lidas. 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 
 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Na avaliación extraordinaria de xuño esixirase un nivel equivalente ao do remate da terceira avaliación pero aquí o 

único elemento para xulgar o nivel do alumnado será o exame, que terá exercicios representativos de toda a 

materia impartida ao longo do curso. Terá unha parte de exercicios gramaticais, outra de produción e poderá ter 

unha parte de produción oral.  

Na materia de Investigación e tratamento da información, na primeira avaliación valorarase o cuestionario teórico 

(4º%) e a realización dun traballo de clase (60%). Na 2ª e 3ª avaliación a nota calcularase coa rúbrica incluída para 

avaliar o traballo de clase. 

Cabe incluso a realización de traballos avaliables noutras materias en canto ao seu contido pero que o sexan 

tamén nesta tendo en conta a aplicación dos conceptos estudados. Neste hipotético caso tería que haber un 

acordo co profesorado desta(s) outras materias, reflectido en acta de departamento e acordado previamente co 

alumnado. 

No período que vai desde a avaliación final ordinaria ao remate das clases, o alumnado traballará dividido en dous 

grupos, alumnado aprobado e alumnado en proceso de preparación da proba extraordinaria. 

• O alumnado aprobado realizará diversas tarefas de ampliación, centradas no traballo das diferentes destrezas 

e na promoción da capacidade comunicativa. Poderanse realizar tamén proxectos que reforcen a competencia 

comunicativa. 

• O alumnado suspenso fará un traballo sistemático de repaso daqueles elementos lingüísticos fundamentais 

para a adquisición dos contidos mínimos necesarios para superar a materia na convocatoria extraordinaria. 

Respecto aos criterios de promoción, o centro seguirá os criterios especificados no artigo 23 do DOG do 

29/6/2015, que a Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro matizou: 

Promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Superara todas as materias do curso. 

b) Teña avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirá aquel alumnado que: 

a) Teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

b) Teña avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións: 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 

alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

O claustro de profesorado acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar 

un traballo continuado nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida 

superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario 

(non facelo supón tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas 

correspondentes e resolvelas na medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas 

sesións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan 

abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e mal exemplo que esto supón cara ao resto 

dos seus compañeiros.    

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao 

que se refira o apartado 7 do artigo 23.   

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas, o equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

posibilidades de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle 

apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

Respecto á recuperación das materias suspensas do curso anterior a atención á diversidade terá que facerse 

dentro do marco da aula e, en todo caso, como tarefas para casa. 

En principio, na materia de inglés, aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións 

lingüísticas concretas, etc. explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa 

exercicios sobre ese punto en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que 

elaborar un Reforzo Educativo, que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do 

alumno, e que consistiría nun traballo sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá 

das características do alumno/a, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo 

caso, poderase realizar unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para 

intentar ter as maiores posibilidades de éxito. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE  

Tras cada avaliación o departamento reunirase nunha reunión para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe en 

cada curso e materia. Nesta reunión revisaranse os seguintes indicadores e comentarase a forma de mellorar o 

proceso e lograr unha mellor aprendizaxe por parte do alumnado: 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécenselle ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 

Ademais do reforzo antes mencionado e enfocado ao alumnado con dificultades concretas ou puntuais que 

puidesen conducir á cualificación de suspenso nalgunha avaliación, haberá que considerar de forma especial o 

caso do alumnado que teña pendente a materia desde o curso precedente. Dado que esta é unha materia con 

contidos progresivos, non debería supoñer unha dificultade especial que a través do traballo no curso presente se 

poida intentar superar a materia do curso anterior. A tal efecto, e sempre que sexa necesario,o profesorado 

proporcionará materiais adicionais e pararase de forma especial con aquel alumnado que estea nesta situación. 

Prestarase atención a que comprenda os conceptos e produzan discursos orais ou textos escritos que leven a un 

aumento da fluidez e corrección lingüística. 

A criterio de cada profesora, poderase requirir o emprego de materiais coma workbook ou outros a aquel 

alumnado nesta situación como forma de garantir unha práctica suplementaria na materia. 

En todo caso, o traballo do curso actual buscará reforzar a adquisición dos contidos mínimos da materia do curso 

ou cursos anteriores que estean suspensas.  

Respecto á avaliación da materia pendente, esta farase por medio do traballo e exames do curso actual e, polo 

tanto, aquel alumnado que aprobe a 1ª avaliación superará a materia correspondente 1º ESO se o alumnado está 

en 3º ESO e a de 2º ESO se os alumnado está en 4º ESO. Superando a 2ª avaliación o alumnado terá superada a 

materia pendente do curso anterior. Todo isto independentemente da posibilidade de aprobar a materia pendente 

superando a proba extraordinaria que se ven realizando en maio ou xuño de cada curso. 
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No boletín informativo dirixido aos pais tras cada sesión de avaliación farase figurar o feito de que se está levando 

a cabo un Reforzo Educativo no caso de que así fose. 

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

Na nosa materia non procede ao nivel de ESO. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao comezo da primeira avaliación, antes da primeira sesión de avaliación, o profesorado terá que avaliar a 

competencia lingüística en lingua inglesa do alumnado a fin de poder adoptar, se procede, medidas de atención á 

diversidade. 

A este efecto, como mínimo o profesorado obterá unha nota de expresión escrita e outra de expresión oral, así 

como intentará detectar a comprensión oral e escrita, por se houber, problemas especiais.  

A proba ou probas a realizar integrarán unha actividade oral e outra escrita, intentando detectar problemas nos 

que haxa que incidir respecto aos estándares avaliables recollidos na programación do curso inmediatamente 

anterior e que formulamos de seguido. Intentarase que as probas recollan o número máis elevado destes 

estándares aínda que non necesariamente todos eles: 

• Comprende o esencial de historias de dificultade acorde ao seu nivel (lectura). 

• Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas acordes ao seu nivel(lectura). 

• Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos en rexistro 

estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (vocabulario). 

• Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 

rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos 

na lingua meta (gramática). 

• Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción 

de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre (gramática). 

• Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados (comprensión oral). 

• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito (interacción). 

• Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (interacción). 

• Participa en conversas (simuladas) informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta (interacción). 

• Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

(expresión escrita). 

• Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente 

as convencións ortográficas e os signos de puntuación (expresión escrita). 

De se detectar unha competencia anormalmente baixa para afrontar a materia do presente curso, a profesora 

buscará máis mostras de traballo para poder así deseñar un programa de reforzo específico unha vez se celebre a 

sesión de avaliación inicial. Estas medidas comunicaranse na sesión de avaliación inicial do grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na materia de Investigación e tratamento da información, as medidas de atención á diversidade tomaranse en 

reunión coa orientadora ou equipo avaliador do alumnado segundo proceda. 

Tanto nos grupos de inglés de1º e 2º de ESO como, en maior ou menor medida, nas aulas de 3º e 4º hai 

diversidade de capacidades, coñecementos previos e interese pola materia. 

Ante a ausencia de agrupamentos de acordo coa necesidade de reforzo do alumnado ou non, intentarase desde o 

grupo ordinario facer o seguimento dos diversos programas de reforzo, reforzos educativos e/ou adaptacións 

curriculares existentes no grupo. 

REFORZO EDUCATIVO 

En principio, a aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións lingüísticas concretas, etc. 

explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa exercicios sobre ese punto 

en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que elaborar un Reforzo Educativo, 

que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do alumno, e que consistiría nun traballo 

sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá das características do alumnado en 

cuestión, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo caso, haberá que realizar 

unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para intentar ter as maiores 

posibilidades de éxito. 

Tamén pode ser necesario adaptar o tipo de textos a ler e escribir e as intervencións orais a comprender ou 

producir, axustándoas aos Contidos mínimos a adquirir no curso. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

Cómpre sinalar que se o alumno ou alumna repetidor non suspendeu a materia de inglés no curso precedente, 

pode valorarse que non sexa necesario elaborar un programa de reforzo específico, algo que haberá que avaliar 

coidadosamente. Con todo, o alumnado repetidor requirirá unha atención especial pois no caso de ter suspensa a 

materia o ano anterior necesitará un Reforzo educativo específico e, de non ser así, necesitará unha atención que 

posibilite que non se desmotive ao longo do curso actual. Todo isto quedará reflectido no programa de atención ao 

alumnado repetidor que se elabore. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

No caso de alumnado con Adaptación Curricular, haberá que elaborar esta a principio de curso, ou ben cando 

afloren as dificultades que o fagan necesario,tendo en conta as avaliacións de cursos anteriores para ese alumnado 

e as súas capacidades actuais. Como no caso do Reforzo Educativo, haberá que contar coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

De todas formas, no día a día de cada clase intentarase proporcionar a todo o alumnado material adicional de 

afianzamento no caso de ser necesario e novos materiais de ampliación no caso de que se considere que as 

funcións e estruturas traballadas no marco da clase estean ben afianzadas. 

Os materiais empregados para a atención á diversidade provirán dos recursos proporcionados como material do 

profesorado pola editorial do libro de texto e doutras fontes, especialmente de material existente no 

Departamento de Inglés. No caso de estimarse necesario, iríanse mercando novos materiais que puidesen parecer 

útiles. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

A estas alturas estase pendente da suspensión da sección bilingüe de 3º de ESO, e de retomar a de 4º de ESO, pero 

en todo caso, o alumnado que puidese participar nestas compartirá co resto uns mesmos contidos conceptuais na 

materia de inglés. 
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No grupo de sección bilingüe en música en 2º de ESO a introdución da lingua inglesa será progresiva na propia 

materia e na materia de lingua inglesa procurarase facilitar a aprendizaxe do alumnado e solucionar as súas 

dúbidas. 

Na hora adicional para as seccións bilingües buscarase que o alumnado incluído nestas seccións mellore a súa 

capacidade de comunicación oral e escrita así como a interacción con diferentes propostas que estimulen a 

produción. 

Nestes grupos requirirase unha maior e mellor calidade de comprensión e produción ca nos que non pertenzan á 

sección, tendo en conta que a inclusión nestes programas é voluntaria e as condicións nas que se realizan moi 

favorables para o alumnado. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Esta concreción está reflectida no cadro no que se relacionan os aspectos curriculares de cada unidade. (páxina 21-

92 da presente programación). 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Como ocorre con todas as materias de contido lingüístico as nosas contribuirán de forma especial á promoción da 

lectura no alumnado. Traballarase a lectura a todos os niveis dentro e fora da aula: técnicas de lectura 

comprensiva, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do alumnado, etc. 

Co fin de promover o interese pola lectura será fundamental que se fomente a lectura por pracer e non como 

análise de elementos gramaticais e léxicos nos textos. A comprensión e expresión será sempre o obxectivo por 

encima da corrección e da comprensión total de cada elemento. Incidirase na importancia do contexto e na 

comprensión de elementos non lingüísticos. 

Habituarase ao alumnado a que acuda á biblioteca do centro a buscar libros de lectura por pracer e a que 

consulten obras en papel e outros formatos para obter información. Faráselle entender que esa acción é algo 

normal que debe proseguir despois da etapa escolar. Recordaráselle que é fundamental atopar libros que gusten e 

poder cambiar aqueles que non respondan ás expectativas. 

Realizaranse con frecuencia actividades que teñan como base libros, comparacións entre libros lidos, 

recomendacións, etc. e como sé a biblioteca do centro escolar. 

Tamén seguirá a funcionar o Club de Lectura no presente curso, e procurarase que se realice algunha sesión con 

libros en inglés ao longo de curso en cada nivel da ESO. 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Igual que pasaba co plan lector, empregaranse todas as posibilidades das novas tecnoloxías que faciliten o 

cumprimento dos obxectivos da etapa: 

• Uso do correo electrónico para comunicarse con persoas doutros países en inglés, se a calidade da 

conexión permite unha comunicación fluída.  

• Obtención de material en inglés a través de internet e materiais dixitais en lingua inglesa para diversos 

proxectos que se irán realizando ao longo do curso. 

• Realización de proxectos, en particular tipo eTwinning, ou presentacións en soporte dixital para ser 

proxectados diante do resto da clase e incluso doutros grupos. 

• Realización de traballos sobre libros de lectura en soporte informático, proceso de textos. E mesmo, se o 

alumno tivese conta de correo electrónico poder enviarllo á profesora a través de e-mail. 

• Utilización das tecnoloxías informáticas dentro da aula na medida do posible, dentro do desenvolvemento 

do proxecto Abalar e do libro dixital de Eva-Edixgal en 1º a 4º de ESO. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
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Resulta difícil poder establecer cales van ser as actividades complementarias e extraescolares para todo o vindeiro 

curso pero relacionamos as que parecen agora máis factibles e, a medida que vaian aparecendo outras posibles 

iranse decidindo en reunión de departamento. En todo caso preténdense realizar as seguintes: 

• Intercambios por correspondencia ou e-mail con alumnado doutros países cos que se contactará a través 

do profesorado de lingua inglesa, como medio para establecer unha correspondencia espontánea en 

inglés con iguais. 

• Continuación da celebración do día do libro dedicándolle esta xornada a algún escritor ou escritores en 

lingua inglesa coma en cursos anteriores. 

• Celebración dalgunha xornada especial referida á cultura británica na que se podería invitar a profesorado 

ou alumnado doutros grupos e niveis: algunha festa británica, escocesa, norteamericana (pensando en 

aproveitar a presenza da auxiliar lingüística). 

• Exposicións periódicas de materiais realizados dentro do contexto da clase de inglés: carteis, carteis, 

materiais diversos... 

• Aínda que resulta difícil saber cal, sería interesante poder realizar algunha visita que fose de utilidade e 

supuxese traballar contidos e acadar obxectivos dos que figuran na presente programación. 

• Representación dalgunha peza teatral sinxela por parte do alumnado que quixera participar na actividade 

como complemento á actividade diaria na aula. 

• Solicitude de actividades externas ofrecidas ao centro polas autoridades educativas como pode ser a 

English Week. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

Periodicamente, nas reunións de departamento, tratarase o grao de cumprimento desta programación, facendo 

unha avaliación permanente da mesma.  

A finais de curso empregaranse os seguintes indicadores de logro a fin de realizar unha reflexión profunda que 

permita modificacións positivas e beneficiosas para o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Empregarase os seguinte 

cadro: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
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23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Na memoria de fin de curso resumiranse aqueles puntos máis relevantes que terán posteriormente repercusión na 

programación do departamento do ano seguinte. 
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INTRODUCIÓN 

 
           

1. INTRODUCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN 

A comunidade educativa que constitúe o CPI Tino Grandío aséntase nun núcleo de poboación basicamente rural, cun nivel económico-
cultural que pertence a un estrato medio-baixo e vehiculado case exclusivamente en lingua galega. Por todo isto, é recurrente que o noso 
alumnado presente unhas habilidades lectoescritoras en lingua castelá bastante correctas fronte ás relacionadas coa comunicación oral, nas 
que se producen maior número de dificultades e sobre as que se intentará traballar ao longo da etapa. 

No curso 2021-2022, os grupos aos que impartirá docencia o departamento de Lingua Castelá e Literatura do CPI Tino Grandío son: 
 
Un grupo de 1º de ESO. 
Un grupo de 2º de ESO. 
Un grupo de 3º de ESO. 
Dous grupos de 4º de ESO. 
 
O Departamento está constituido polo seguinte profesorado: 
 
1.Concepción Sanfiz Fernández, xefa de departamento, impartirá as clases de Lingua Castelá e Literatura de  2º, 3º e 4º. 

A hora de xefatura de departamento terá lugar os martes ás 13:20. 
2.María del Pilar Quiroga Fernández, xefa do Departamento de Inglés, impartirá as clases de Lingua castelá de 1º de ESO. 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ 
 E LITERATURA NO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos 

coñecementos, habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o seu funcionamento), aspectos 
todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras áreas. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e a 
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capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación, son capacidades que se transfiren e aplican á aprendizaxe doutras linguas, o cal 
contribúe á súa vez a acrecentar a competencia sobre o uso da linguaxe en xeral.  

 
2. COMPETENCIA DIXITAL 
Nesta materia, a procura de información ten un papel relevante, polo que o alumno debe ser capaz de seleccionar aquela que lle proporcione uns 

coñecementos que, á súa vez, permítanlle a mellora das súas destrezas comunicativas. A procura e selección de moitas destas informacións requirirá, 
por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet.  

O uso de Internet convértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade. Pero, 
ademais, outros soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumno, 
sobre todo porque lle animarán a mellorar en dous das facetas en que máis dificultades adoita atoparse, a de escribir e a de ler.  
 

3. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS  
O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, despois de que lle 

permitirá pór en práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras persoas que non 
necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das finalidades desta materia é aprender lingua, 
tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, e ata apreciar ese código cando non é o propio dun 
(caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza 
realidades distintas á do contexto social en que vive e favorecer, en consecuencia, unha visión aberta doutras realidades.  

 
4. COMPETENCIA CONCIENCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS  
Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se lle achega ao alumno á produción literaria, de modo que coñeza os grandes temas que 

a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. Pero ademais, e no estudo do contexto 
en que se elaborou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o seu sentido, precisamente, á 
creación literaria.  
 

5. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para mellorar a capacidade comunicativa) serven para 

adquirir novos coñecementos de diferentes áreas, non en balde no código lingüístico está a base do pensamento e do coñecemento, en suma, a 
representación do mundo. Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está aprendendo, tamén, os propios da comunicación 
lingüística, só que en diferentes tipos de textos.  

 
6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INCIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
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O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas 
relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autónomamente.  

 
7. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non 

só elementos lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos;… é competencia desta materia desenvolver a capacidade do 
alumnado para a interpretación de textos discontinuos e súa capacidade para explicalos.  

Esta competencia só se avaliará nos niveis en que entra en vigor a LOMCE, xa que nos outros (2º e 4º de ESO) seguirase o decreto anterior no que 
non figuraba para esta materia.  

 
3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES CON CADA UNIDADE. 

 
A continuación expóñese a secuenciación e temporalización dos contidos do curso, así como os aspectos curriculares que ter en conta en relación 

con ditos contidos: (As siglas G.M.C refírense ao Grao Mínimo de Consecución de cada estándar de aprendizaxe) 
É importante sinalar que, debido á situación excepcional que se viviu dende mediados do pasado mes de marzo pola pandemia de Covid-19, hai 

contidos do curso previo que non foi posible desenvolver no transcurso deste. Para resolver este problema alterando o menos posible as clases neste 
curso 2020-2021, o departamento decidiu integrar ditos contidos con aqueles do curso actual cos que teñan unha estreita relación, toda vez que a 
nosa materia é un “continuum” no que boa parte dos contidos dun curso son en realidade unha ampliación e profundización nos do ano precedente.  
 

UNIDADE 1. EMPEZAMOS 

OBXECTIVOS: 

 Entender que é un texto e cales son as súas características. 

 Recoñecer as diferenzas entre comunicación oral e escrita e entre comunicación verbal e non verbal. 

 Diferenciar as distintas unidades lingüísticas. 

 Aplicar as normas xerais de acentuación. 

 Diferenciar os distintos conceptos da semántica (campo semántico, campo léxico e familia léxica). 

 Comprender o concepto de literatura e diferenciar os seus xéneros. 

 Ler textos literarios. 

 Comprender o proceso da comunicación. 

 Identificar os elementos da comunicación. 

 Coñecer as variedades da lingua. 

 Aprender a utilizar os diferentes elementos da prosodia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 
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TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 O texto. Tipos de textos. Coherencia e 
cohesión. 

 As unidades lingüísticas. Palabra, 
sintagma, frase, texto. 

 Sílabas tónicas e sílabas átonas. 
Principios xerais de acentuación. Acento diacrítico. 
Sílabas tónicas e sílabas átonas 

 A semántica. Familia léxica, campo léxico 
e campo semántico,. Hiónimos e hiperónimos. 

 Que é a literatura? Os  xéneros literarios. 

 A comunicación. Os elementos  d a 
comunicación. 

 A comunicación. Elementos da 
comunicación. Tipo de comunicación. 

 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

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

G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

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

G.M.C: 100% 

 CSIE 

 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

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

 G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C: 100 % 

 CCL 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

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

G.M.C: 50% 

 CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos 
nas súas producións orais, escritas e audiovisuais .G.M.C: 75% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C: 50% 

  

 CCL 



Lingua Castelá e Literatura 1º ESO. Programación didáctica.                                                                                                                                                                                                                                                                          CPI Tino Grandío 

 

7 

 

 B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a comparación 
e a transformación de textos, enunciados e palabras, 
e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

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

 G.M.C: 50% 

 CAA 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

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

 G.M.C: 100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

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

 G.M.C: 75% 

 CCL 
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UNIDADE 2. NA ESCUELA 

OBXECTIVOS: 

 Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

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

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

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

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

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

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

 Comprender e interpretar os compoñentes do significado das palabras: denotación e connotación. 

 Clasificar os xéneros periodísticos e os seus textos. 

 Recoñecer os distintos tipos de textos de opinión. 

 Coñecer as diferentes clases de palabras. 

 Diferenciar as distintas unidades lingüísticas. 

 Dominar a aplicación das normas xerais de acentuación no caso de diptongos, hiatos y triptongos. 

 Comprender o concepto de poesía e diferenciar os seus xéneros. 

 Recoñecer, recitar e apreciar o gusto polos textos poéticos. 

 Aprender a utilizar os diferentes elementos da prosodia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

13 sesións: 

 10 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos xornalísticos.Os textos de 
opinión. 

 As clases de palabras. 

 Acentuación de ditongos, tritongos e 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

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

 G.M.C: 100% 

 CCL 
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hiatos. 

 Denotación e connotación. 

 A poesía I. La poesía dende o teórico 

 A dicción. O ritmo poético. 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

G.M.C: 100% 

 CCL 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

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

 G.M.C: 75% 

 CCL 

 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100 % 

  

  

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C: 100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M C: 75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas G.M.C: 
50% 

 CAA 

 B1.5. Aprender a falar en público, en 
situacións formais ou informais, de xeito individual 
ou en grupo. 

 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. G.M.C: 100%  CCL 

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

 G.M.C: 50% 

 

 CSC 
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 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C: 100% 

 CSIE 

 B3.2. Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión para recoñecer e 
diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

 

 LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase 
ou un texto oral ou escrito. 

 G.M.C: 25% 

 CD 

 B3.4. Recoñecer os cambios de significado 
que afectan a palabra no texto; metáfora, 
metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

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

 G.M.C: 25% 

 CCEC 

 LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 
contextuais que afectan o significado global das palabras: 
tabú e eufemismo. G.M.C: 50% 

 CCEC 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C: 75% 

 CCL 
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UNIDADE 3. LEER ES VIVIR DOS VECES 

OBXECTIVOS: 

 Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

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

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

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

 Deducir as ideas principais dun texto e recoñecer as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen entre elas. 

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

 Aprender a clasificar os xéneros xornalísticos e os seus textos. 

 Utilizar de xeito autónomo diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos en discursos escritos. 

 Coñecer o funcionamento de distintas bibliotecas. 

 Recoñecer os diferentes tipos de textos informativos. 

 Diferenciar as distintas unidades lingüísticas. 

 Comprender o concepto de literatura e diferenciar os seus xéneros . 

 Recoñecer, recitar e apreciar o gusto polos textos poéticos. 

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

 Desenvolver o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os propios sentimentos. 

 Aprender a utilizar os diferentes elementos da prosodia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

13 sesións: 

 10 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Textos informativos: a nova. 

 Clases de sintagmas. O sintagma 
nominal. 

 O b e o v. 

 Os libros e as bibliotecas dende o punto 
de vista léxico. 

 A poesía II: métrica. 

 Haikus, limericks e anaglifos.. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

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

 G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

 G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C: 75% 

 CCL 
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 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C: 75% 

 CCL 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

G.M.C:100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.3. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. G.M. C:75% 

 CD 

 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, vídeos, etc G.M.C:100% 

 CD 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M. C:100% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 
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 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). G.M.C:50% 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 
diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. G. M. 
C:50% 

 CAA 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as..G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G. M. C: 75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 4. LA AMISTAD ES UN TESORO 

OBXECTIVOS: 

 Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 Escoitar de maneira activa, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

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

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

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

 Deducir as ideas principais dun texto e recoñecer as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen entre elas. 

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

 Aprender a clasificar os xéneros xornalísticos e os seus textos. 

 Utilizar de xeito autónomo diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos en discursos escritos. 

 Diferenciar as distintas unidades lingüísticas, en concreto, o adxectivo e o sintagma adxectival. 

 Recoñecer e explicar o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 

 Comprender o concepto e a utilidade dos principais recursos retóricos. 

 Recoñecer, recitar e apreciar o gusto polos textos poéticos. 

 Falar na clase dos libros e compartir as súas experiencias co resto de compañeiros e compañeiras. 

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

 Desenvolver o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os propios sentimentos. 

 Aprender a utilizar os diferentes  elementos da prosodia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos periodísticos de xénero mixto. 

 O sintagma adjectival 

 O gue e o iota 

 Cambios semánticos: metáfora e 
metonimia 

 Os recursos estilísticos 

 A arte de cantar. Os trovadores e os 
xuglares. Recursos literarios en cancións. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G. M. C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 

 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender,  LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos  CCL 
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interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C: 

75% 

 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

G.M.C:100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. G.M.C: 
50% 

 CAA 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G. M. C:100% 

 CCL 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para 
corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M. 
C:50% 

 CCL 

 B3.4. Recoñecer os cambios de significado 
que afectan a palabra no texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

 LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e 
metonímico das palabras nunha frase ou nun texto oral ou 
escrito. G.M. C:25% 

 CCEC 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 
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 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). G.M.C:50% 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 
diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 5. VAMOS A VIVIR EN PAZ 

OBXECTIVOS: 

 Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

 Escoitar de maneira activa, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

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

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

 Aprender a falar en público, en situacións formais de xeito individual. 

 Deducir as principais ideas dun texto e recoñecer as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen entre elas. 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

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

 Aprender a clasificar os xéneros xornalísticos e os seus textos. 

 Utilizar de xeito autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos en discursos escritos. 

 Diferenciar as distintas unidades lingüísticas. 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos. 

 Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

 Comprender e valorar as relaciónss de igualdade e de contrariedade que se establecen entre as palabras e os eu uso no discurso oral. 

 Comprender o concepto de literatura e diferenciar os seus xéneros. 

 Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega. 

 Recoñecer, recitar e apreciar o gusto polos textos poéticos 

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

 Desenvolver o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os propios sentimentos. 

 Aprender a utilizar os diferentes  elementos da prosodia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 8 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 3 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos descritivos. 

 O sintagma verbal. 

 O h. 

 Antónimos, sinónimos, paronimia, 
homonimia, palabras polisémicas. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C:100% 

 CCL 
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 Subxéneros da lírica. 

 A oratoria. O discurso. O monólogo. 
 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 

 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

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

G.M.C:75% 

 CCL 

 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M. C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M. C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. G.M. 
C:50% 

 CAA 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.3. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. G.M. C:75% 

 CD 

 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. G.M.C:100% 

 CD 
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 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.2. Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión para recoñecer e 
diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

 LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase 
ou un texto oral ou escrito. G.M.C:25% 

 CCL 

 B3.3. Comprender e valorar as relacións de 
igualdade e de contrariedade que se establecen 
entre as palabras e o seu uso no discurso oral e 
escrito. 

 LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos 
dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou 
nun texto oral ou escrito. G.M.C:75% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade 
lingüística, con especial atención á realidade galega. 

 LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística 
de Galicia. G.M.C:100% 

 CSC 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). G.M.C:50% 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 
diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 
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lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 6. SOMOS DE COLORES 

OBXECTIVOS: 

 Ler e comprender textos expositivos. 

 Redactar textos expositivos, poñendo en marcha as técnicas necesarias. 

 Escoitar de xeito activo, comprender e interpretar distintos tipos de textos orais: diálogos, exposicións orales. 

 Elaborar discursos orais, valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

 Introducirse no mundo da declamación, como vehículo idóneo para conseguir unha boa exposición oral. 

 Descubrir a importancia da comunicación non verbal na expresión oral. 

 Recoñecer e definir sintagmas adverbiais. 

 Ampliar vocabulario en xeral e en particular o referido ao ámbito teatral. 

 Repasar as regras ortográficas do c e cc. 

 Recoñecer un texto dramático. 

 Leer e dramatizar textos dramáticos, apreciando o seu valor literario. 

 Elaborar un texto dramático, a partir de modelos dados e seguindo as pautas do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 Resaltar a importancia do traballo en equipo nunha representación teatral. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos expositivos. 

 O sintagma adverbial. 

 O c e os sonidos que representa. 

 O teatro dende o punto de vista léxico. 

 O teatro (I) 

 A exposición oral. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 
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 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

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

75% 

 CCL 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender 
o sentido de textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate tendo en conta 
o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao 
de respecto cara ás opinións das demais persoas. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B1.5. Aprender a falar en público, en 
situacións formais e informais, de xeito individual ou 
en grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. G.M.C:100%  CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as 
diferenzas entre discursos formais e espontáneos. G.M.C:50% 

 CSC 

 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais. 
G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 
práctica oral. G.M.C:100% 

 CCL 

 B1.6. Participar e valorar a intervención en 
debates, coloquios e conversas espontáneas. 

 LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende 
as instrucións do/da moderador/a en debates e coloquios. 
G.M.C:100% 

 CSC 
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 LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de 
palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, 
escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas 
de saúdo e despedida. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. G.M.C:75% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. G.M.C:75% 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co contexto. G.M.C: 
100% 

  

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións 
que se establecen entre elas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.3. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. G.M.C: 75% 

 CD 

 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. G.M.C: 100% 

 CD 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C: 100% 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C:100% 

 CCEC 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por  CMCCT 
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escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. G.M.C: 75% 

 CD 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 LCB3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos .G.M.C: 50% 

 CCL 

 B3.5. Identificar os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 
organización do contido do discurso. 

 LCB3.5.1 Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais 
mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante 
sinónimos e hiperónimos) e valora a súa función na 
organización do contido do texto. G.M C: 25% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C: 100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C: 100% 

 CAA 
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UNIDADE 7. YO SOY COMO TÚ 

OBXECTIVOS: 

 Ler e comprender textos argumentativos. 

 Recoñecer e redactar un texto argumentativo, utilizando as técnicas necesarias. 

 Diferenciar diferentes tipos de textos argumentativos: un artigo de opinión, unha carta de reclamación, unha instancia, unha carta ao director ou un discurso político. 

 Coñecer as claves dun debate. 

 Descubrir a importancia da comunicación non verbal na expresión oral. 

 Coñecer as técnicas para falar en público, como reforzo á hora de debater. 

 Coñecer a estrutura do sintagma preposicional. 

 Identificar e comprender modismos e refráns. 

 Coñecer e valorar a tradición popular a través do estudio e da comprensión dos refráns e modismos. 

 Diferenciar refráns de modismos. 

 Repasar as normas ortográficas relativas ao emprego do x. 

 Recoñecer os subxéneros dramáticos. 

 Ler, dramatizar e valorar textos dramáticos. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos argumentativos. 

 O sintagma preposicional. 

 O x. 

 Refráns e modismos. 

 O teatro (II). Subxéneros dramáticos. 

 O debate. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C: 75% 

 CCL 
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 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

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

75% 

 CCL 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender 
o sentido de textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate tendo en conta 
o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao 
de respecto cara ás opinións das demais persoas. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos.G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B1.5. Aprender a falar en público, en 
situacións formais e informais, de xeito individual ou 
en grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. G.M.C: 100%  CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as 
diferenzas entre discursos formais e espontáneos. G.M.C: 
50% 

 CSC 

 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais. 
G.M.C: 100% 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 
práctica oral. G.M.C:100% 

 CCL 

 B1.6. Participar e valorar a intervención en 
debates, coloquios e conversas espontáneas. 

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

 CSC 
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G.M.C: 100% 

 LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de 
palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, 
escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas 
de saúdo e despedida. G.M.C: 100% 

 CCL 

 CSC 

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. G.M.C: 75% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. G.M.C: 75% 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co contexto. G.M.C: 
100% 

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións 
que se establecen entre elas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas.  G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C: 100% 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C: 100% 

 CCEC 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. G.M.C: 75% 

 CMCCT 

 CD 
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 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B3.7. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais 

 LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 
e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. G.M.C: 
50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

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

 G.M.C: 100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C: 100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C: 75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C: 75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C: 100% 

 CAA 
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UNIDADE 8. LA IMPORTANCIA DEL ARTE 

OBXECTIVOS: 

 Ler e comprender textos instrutivos. 

 Recoñecer e redactar textos instrutivos, seguindo as pautas e técnicas necesarias. 

 Diferenciar diferentes tipos de textos instrutivos: manual, receita, prospecto médico, regras de xogo. 

 Recoñecer e elaborar distintas presentacións dos textos instrutivos: textual, gráfico, gráfico e textual, audiovisual. 

 Comprender, interpretar e elaborar distintos textos orais: a conversación. 

 Valorar a claridade expositiva e a coherencia do discurso nunha conversación. 

 Descubrir a importancia da linguaxe xestual na expresión oral. 

 Analizar sintácticamente unha oración. 

 Recoñecer os complementos do predicado: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de réximen, complemento predicativo, complemento axente e atributo. 

 Identificar e comprender os eufemismos e as palabras tabú 

 Diferenciar eufemismos de disfemismos. 

 Repasar as regras ortográficas relativas á ll e á y. 

 Coñecer distintas manifestacións teatrais: o mimo e os títeres. 

 Coñecer a traxectoria profesional das grandes figuras do mimo ao longo da historia. 

 Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos instructivos. 

 Análisis sintáctico. 

 O ll e o y  

 Eufemismos e palabras tabú. 

 O teatro (III). Outras manifestacións 
teatrais. 

 A conversación. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

  

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

  

 CCL 
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 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C:75% 

  

 CCL 

 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

  

 CCL 

 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender 
o sentido de textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate tendo en conta 
o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao 
de respecto cara ás opinións das demais persoas. G.M.C: 
100% 

 CCL 

 CSC 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B1.5. Aprender a falar en público, en 
situacións formais e informais, de xeito individual ou 
en grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. G.M.C:100%  CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as 
diferenzas entre discursos formais e espontáneos. G.M.C:50% 

 CSC 

 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais. 
G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 
práctica oral. G.M.C:100% 

 CCL 
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 B1.6. Participar e valorar a intervención en 
debates, coloquios e conversas espontáneas. 

 LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende 
as instrucións do/da moderador/a en debates e coloquios. 
G.M.C:100% 

 CSC 

 LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de 
palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, 
escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas 
de saúdo e despedida. G.M.C: 100% 

 CCL 

 CSC 

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. G.M.C: 75% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. G.M.C:75% 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co contexto. 
G.M.C:100% 

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións 
que se establecen entre elas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.3. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. G.M.C:100% 

 CD 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C: 100% 

 CCL 
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 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C: 100% 

 CCEC 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. G.M.C: 75% 

 CMCCT 

 CD 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C: 50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. 
Personaxes e temas de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). G.M.C:50% 

 CECC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 
diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C: 75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C: 75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 9. LAS PERSONAS POR DENTRO 

OBXECTIVOS: 

 Ler e comprender textos narrativos. 

 Ler e comprender textos publicitarios 

 Recoñecer, diferenciar e redactar distintos textos publicitarios, a partires das pautas e técnicas necesarias. 

 Identificar e elaborar un slogan. 

 Diferenciar, comprender e elaborar distintos tipos de oracións segundo a actitude do falante: enunciativas, desiderativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, exhortativas e de probabilidade. 

 Diferenciar os distintos xéneros narrativos: o conto e a súa tipoloxía. 

 Ler e escribir contos. 

 Descubrir a figura do contacontos. 

 Coñecer e por en práctica as técnicas da narración oral. 

 Coñecer os usos dos signos de interrogación. 

 Coñecer a técnica da abreviación: abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos. 

  Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos publicitarios. 

 Clases de oracións segundo a actitude do 
falante. 

 Uso dos signos de interrogación. 

 A abreviación: abreviaturas, siglas e 
acrónimos. 

 A narrativa. O conto. 

 Os contacontos. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 

 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C:75% 

 CCL 
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 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender 
o sentido de textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate tendo en conta 
o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao 
de respecto cara ás opinións das demais persoas. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C: 75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. G.M.C: 
50% 

 CAA 

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. G.M.C: 75% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. G.M.C: 75% 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co contexto. G.M.C: 
100%  

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións 
que se establecen entre elas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 
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 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C:100% 

 CCEC 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. G.M.C:75% 

 CMCCT 

 CD 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.7. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais 

 LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 
e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. G.M.C: 
50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 
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  LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 10. NUESTRAS PALABRAS 

OBXECTIVOS: 

 Ler e comprender actas e instancias. 

 Recoñecer e redactar un acta e unha instancia, seguindo as pautas e técnicas necesarias. 

 Coñecer a estrutura, características e a linguaxe apropiada para a redacción de actas e instancias. 

 Coñecer as características do léxico administrativo e o seu ámbito de utilización. 

 Repasar a teoría dos complementos do predicado: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de réximen, complemento predicativo, complemento axente e 
atributo. 

 Recoñecer e saber construír os distintos tipos de oracións segundo a natureza do predicado. 

 Recoñecer as oracións activas e pasivas, e os mecanismos para converter unhas noutras. 

 Coñecer as orixes dos faladoiros, os seus tipos e regras. 

 Valorar a claridade expositiva e a coherencia do discurso nun faladoiro. 

 Ler fábulas e lendas, recoñecendo as súas características e as súas orixes. 

  Redactar con intención literaria fábulas e lendas. 

  Coñecer o uso dos signos de puntuación, en concreto, a coma. 

  Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os textos administrativos: instancias e 
actas. 

 As oracións segundo o tipo de predicado. 

 Uso dos signos de interrogación. 

 O uso da coma. 

 O léxico administrativo. 

 Fábula e lenda. 

 Os faladoiros. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C: 75% 

 CCL 

 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

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

 CCL 
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estratexias de cohesión textual oral. G.M.C:75% 

 
 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C: 100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C: 75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. G.M.C: 
50% 

 CAA 

 B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. G.M.C:75% 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. G.M.C:75% 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co contexto. 
G.M.C:100% 

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións 
que se establecen entre elas. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o 
sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes 
matices semánticos e que favorezan a construcción do 
significado global e a avaliación crítica. G.M.C:25% 

 CMCCT 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.3. Procurar e manexar información, na 
biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. G.M.C:75% 

 CD 
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 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. G.M.C:100% 

 CD 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C:100% 

 CCEC 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 
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  LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 11. NAVEGAR CON SEGURIDAD 

OBXECTIVOS: 

 Ler un artigo periodístico sobre o ciberacoso, extraendo a información fundamental. 

 Coñecer a estrutura, características e a linguaxe empregada na redacción de correos electrónicos e a mensaxaría instantánea. 

 Coñecer e saber aplicar o léxico tecnolóxico e de Internet. 

 Repasar a teoría relativa ao verbo e saber identificar os verbos auxiliares. 

 Identificar e saber construír distintos tipos de perífrasis verbales. 

 Recoñecer as perífrases enganosas. 

 Coñecer as orixes da asemblea, tipos e regras para levala adiante. 

 Identificar e elaborar caligramas, coñecer as súas orixes e características. 

 Coñecer autores universais destacados na elaboración de caligramas. 

 Coñecer o uso dos signos de puntuación: o punto e o punto e coma. 

  Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Os correos electrónicos e a mensaxaría 
instantánea. 

 As perífrases. 

 O léxico tecnolóxico de internet. 

 A asemblea.  

 O caligrama.  

 O punto. O punto e coma. 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C:75% 

 

 CCL 
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 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 
modelo. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. G.M.C:100% 

 CCEC 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 
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 B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), como expresión do 
sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas as épocas. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). G.M.C:50% 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 
diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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UNIDADE 12. DEFENDER LO NUESTRO 

OBXECTIVOS: 

 Elaborar e saber interpretar un esquema e un mapa conceptual. 

 Coñecer a realidade lingüística de España. 

 Coñecer a diversidade lingüística de Galicia. 

 Identificar as peculiaridades do español en Galicia. 

 Identificar os neoloxismos. 

 Recursos de creación de neoloxismos. 

 Coñecer o uso dos signos de puntuación: o guión e as parénteses. 

 Descubrir as técnicas do cómic. 

 Coñecer artistas destacados no mundo do cómic. 

 Coñecer as claves do simposio. 

  Utilizar as TIC e outras fontes de coñecemento para buscar e procesar a información. 

TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións: 

 9 sesións de desenvolvemento de contidos 

 1 sesión para actividades de reforzo, evaluación e ampliación da unidade 

 2 sesións de desenvolvemento de investigación (adicadas ás tarefas do proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 O esquema: mapa conceptual 

 A realidade lingüística de España. A 
diversidade lingüística de Galicia: peculiaridades do 
español de Galicia. 

 Usos do guion e dos parénteses. 

 Neoloxismo.  

 O cómic. 

 O simposio. 

 

 B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar textos orais 
propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

 

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C:100% 

 CCL 

 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. G.M.C:75% 

 CCL 

 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. G.M.C: 75% 

 CCL 
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 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. G.M.C: 100% 

 CCL 

 

 B1.4. Comprender o sentido global de 
textos orais. 

 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. G.M.C:100% 

 CSIE 

 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 
o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. G.M.C:75% 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
G.M.C:50% 

 CAA 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e soportes. 

 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. G.M.C:100% 

 CCL 

 LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, etc. G.M.C:50% 

 CD 

 B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais, etc) e 
redacta borradores de escritura. G.M.C:25% 

 CSIE 

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. G.M.C:75% 

 CMCCT 

 CD 

 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

 B3.1.1 Recoñece e aplica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en textos propios e alleos. G.M.C:50% 

 CCL 

 B3.2. Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión para recoñecer e 
diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

 LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase 
ou un texto oral ou escrito. G.M.C:25% 

 CCL 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa 
da persoa que fala ou escribe. 

 

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e modos verbais. G.M.C:50% 

 CCL 
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 B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade 
lingüística, con especial atención á realidade galega. 

 LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística 
de Galicia. G.M.C:100% 

 CSC 

 B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a comparación 
e a transformación de textos, enunciados e palabras, 
e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a producción de 
textos. 

 LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e a produción dos textos traballados en calquera 
das outras. G.M.C:50% 

 CAA 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. G.M.C:100% 

 CCL 

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como instrumento de 
lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. G.M.C:100% 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade verbal. G.M.C:75% 

 CCL 

  B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

 
 
 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. G.M.C:75% 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. G.M.C:100% 

 CAA 
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Dadas as características propias da materia, é obvio que os temas trasversais de comprensión lectora e expresión oral e escrita se traballarán en todas 
as unidades. Tamén será frecuente o recurso ás tecnoloxías da información e da comunicación. Ademáis, segundo os contidos e os textos escollidos 
en cada caso para traballalos, teremos ocasión de traballar puntualmente a educación cívica e a prevención da violencia. A comunicación audiovisual 
tamén estará presente en diversas ocasións, polo seu estreito vínculo coa comunicación oral  e escrita (pensemos, no caso desta última, na redacción 
de guions, por exemplo). 



Lingua Castelá e Literatura 1º ESO. Programación didáctica.                                                                                                                                                                                                                                                                          CPI Tino Grandío 

 

48 

 

4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
O ensino desta materia require un tratamento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, co obxectivo principal de afianzar a 

competencia lingüística e comunicativa do alumnado. Deste xeito, poderanse ir construíndo ou modificando os seus esquemas para conseguir unha 
aprendizaxe significativa. Sen abandoar o método expositivo-instructivo, utilízase frecuentemente o método inductivo para que sexa o propio 
alumnado quen, logo de observar e practicar, reflexione e saque as súas conclusións. 

Partindo da explicación previa dos contidos realizada pola profesora, apoiada en esquemas, resumos, mapas conceptuais, materiais 
audiovisuais e gráficos, procederase a aplicación destes en actividades prácticas diferentes, a partir de exercicios elaborados dentro e fóra da aula. 
Empregaranse tarefas que busquen plantexar situacións concretas e prácticas, actividades creativas e que procuren o compoñente máis lúdico da 
linguaxe co afán de espertar a curiosidade do alumnado. 

A realización destas actividades poderá ser tanto individual como en parella ou en grupos e procederase sempre a súa corrección por parte da 
profesora na aula colectiva ou individualmente. 

Prestarase especial atención ao traballo por proxectos nos cursos de 1º e 2º de ESO, cos que se tratará de desenvolver as competencias 
lingüística, dixital e de aprender a aprender, aproveitando a participación destas aulas no programa Abalar e Libros dixitais. 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 
 Elaboración de resumos, identificación de ideas principais e secundarias, elaboración de esquemas. 
 Comentario de textos. 
 Elaboración individual e colectiva de traballos de investigación. 
 Posta en común das ideas fundamentais. 
 Recopilación de conceptos. 
 Resolución de dudas e problemas. 

 
Ante a situación de pandemia provocada polo COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan producir ao longo do curso, 

alternando a docencia presencial coa non presencial, a mayoría das actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos distintos 
escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). 

 
En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para a posta en práctica das distintas programacións, 

utilizarase, no caso de 2º de ESO, a plataforma E-dixgal, que ofrece un amplo abanico de posibilidades, permitindo desde algo básico como un 
repositorio de recursos para o alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe. 
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5. MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS BÁSICOS 

A metodoloxía empregada para elaborar os materiais didácticos de Lingua Castelá e Literatura baséase na concepción constructivista da 
aprendizaxe. Dentro deste enfoque, proponse métodos, materiais e actividades que permiten atender aos diferentes ritmos individuais de 
aprendizaxe: pluralidade de técnicas e modalidades de traballo (observación, reflexión, procura...), diversidade de materiais orais e escritos e 
diferentes tipos de actividades (individuais, colectivas, en grupos reducidos). Os principais materiais cos que traballaremos serán os seguintes: 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 2º ESO (Proxecto Libros Dixitais subvencionado pola Xunta de Galicia.) (Netex) 
Material fotocopiable elaborado pola profesora. 
Así mesmo, en cada trimestre inclúese a lectura dunha obra pertencente á literatura xuvenil. As obras seleccionadas son: 
- Susan E. Hinton, Rebeldes, Ed. Alfaguara, Col. Serie Roja. 
- María Menéndez Ponte, Nunca seré tu héroe, Ed. SM. 
- César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Ed. Edebé. 
 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para a mellora das competencias básicas vaise a traballar, ademais de con o libro de texto e as lecturas obrigatorias fixadas, con material que o 
propio profesor elaborará e entregará aos alumnos mediante fotocopias. Este material centrarase naqueles aspectos nos que os nosos estudantes 
presenten maiores dificultades, especialmente as destrezas básicas. Reforzarase a ortografía, a caligrafía, a expresión oral e escrita, a ampliación de 
vocabulario, a lectura comprensiva e expresiva, o coñecemento das estruturas da lingua e trazos das etapas literarias así como cantos aspectos vaian 
xurdindo.  
 

-Materiais de investigación e consulta. 
As lecturas sinaladas anteriormente serán reforzadas pola introdución da prensa no aula -xornais, revistas. Así mesmo, a necesidade de introducir 

aos alumnos nunha investigación autónoma esixe o emprego doutros materiais de consulta talles como dicionarios ou enciclopedias, xa sexa con 
fondos do aula como do departamento ou da biblioteca do centro. 

 
-Recursos técnicos. 
 Soportes CD, DVD ou software diverso.  

Ao contar con sala de audiovisuais e aula de computadores, poderase realizar co alumnado actividades de proxección de películas ou documentais 
pertinentes ou a audición de textos na clase para desenvolver habilidades orais e auditivas.  
Merecen unha especial atención as sesións na aula de informática xa que desde ela traballarase a elaboración de traballos así como a webquest de 
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información para os devanditos documentos. Ata contamos con programas específicos da materia orientados especialmente ao perfeccionamento da 
ortografía e habilidades lingüísticas ás que se poderá acceder nalgunha sesión. 

 
Dadas as especiais características- debidas á pandemia de Covid-19- do curso que comeza, o emprego dos recursos mencionados queda 

supeditado ao que a situación sanitaria permita ou non facer en cada momento. Polo mesmo motivo, existirá material elaborado polo profesorado 
da materia, xunto con enlaces, presentacións, etc, colgados na aula E-dixgal na que traballará o alumnado. 

 
 

6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Ao inicio do curso levarase a cabo unha avaliación inicial que consistirá na observación do alumnado por parte da profesora (por exemplo, 
mediante preguntas orais) e, se se considerase necesario, na realización dunha proba escrita non avaliable que permeta saber que coñecementos 
previos teñen adquiridos. Durante o ano se levará a cabo a avaliación continua dos alumnos a través da cal comprobarase se estes conseguen, e en 
que grao, alcanzar os obxectivos propostos; ademais servirá para determinar o proceso seguido por cada alumno desde o punto de partida. Así, 
poderán confeccionarse con fiabilidade as oportunas actividades específicas xa de recuperación, xa de profundización, e será posible valorar a eficacia 
dos recursos e da metodoloxía empregada. As conclusións parciais deste proceso evaluativo, que serán coñecidas polos alumnos e comentadas con 
eles, explicaranse en cada unha das sesións ordinarias de avaliación, indicándose nelas a cualificación da materia que corresponda ao alumno nese 
momento. Na terceira avaliación, realizarase unha avaliación sumativa, que valorará o labor do alumno durante todo o curso académico.  

Para levar a cabo este proceso de avaliación o profesorado utilizará diferentes instrumentos rexistrándose os datos achegados no seu caderno. 
 
Probas específicas: realizaranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre, que versarán esencialmente sobre os contidos 

desenvolvidos nese tempo. A partir da segunda avaliación as probas poden incorporar elementos dos trimestres anteriores, co cal operará non só 
como instrumento de avaliación dese período concreto senón tamén de recuperación de contidos avaliados negativamente con anterioridade. Se 
algún alumno/a non poidese realizar os exames de xeito presencial, a súa nota de avaliación obterase prorrateando o resto de cualificacións que teña 
obtidas nesa avaliación. 

Así mesmo, durante o curso realizaranse probas escritas que terán como obxecto determinar se o alumno leu convenientemente os textos 
literarios de carácter obrigatorio que fixa o departamento. Nos dous tipos de exercicios citados ata agora comprobarase tamén o uso correcto da 
expresión escrita (redacción, exposición, cohesión e coherencia, ortografía, puntuación e presentación).  

Doutra banda, o profesor poderá realizar cantos controis e probas, escritos e orais, considere oportunos.  
 
Análise das producións dos alumnos: utilizarase como instrumento de avaliación ao longo do curso o caderno de clase dos alumnos, a 

elaboración dos exercicios e fichas de traballo, así como a entrega de posibles traballos de maior envergadura.  
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Observación sistemática dos alumnos. Este tipo de instrumentos de avaliación aplicarase a cuestións de indubidable importancia e non 

susceptibles de proba de avaliación escrita (participación en clase, actividades orais, respecto ás normas xerais, actitude valorativa e respectuosa cara 
a compañeiros e profesorado, esforzo e aplicación continuos no estudo e nas tarefas encomendadas, asistencia continuada a clase...) e usarase 
cotidianamente. 

 
A nota final de cada avaliación obtense dos seguintes factores: 
 
1. Probas escritas teórico-prácticas (parciais e/ou totais). Estas probas (dúas polo menos en cada trimestre) serán cualificadas sobre 10 puntos 

e achegarán o 70% da nota de cada avaliación.  
2. O 30% restante da nota de cada avaliación achégano os factores que se relacionan a continuación: 
 

                         A realización correcta e constante das actividades realizadas no centro e fóra deste, o traballo na aula (ou na casa, no caso de 
docencia non presencial), así como a participación activa nas explicacións ou actividades que se desenvolvan e a corrección no emprego da 
comunicación oral, o comportamento, o respecto ás normas ou actitude en clase e ante a materia ao longo do curso poderán sumar ata un 20% do 
total da nota de cada avaliación. 

Para o seguemento deste cóntase cunha táboa na que se recollerá diariamente a avaliación destes puntos e coa que se obterán as porcentaxes 
da nota a sumar á cualificación final de cada avaliación. Non se valorará en ningunha avaliación aqueles casos nos que a suma total de cada un destes 
apartados non alcance polo menos o 80% do total. 

            Os proxectos que se realicen en cada avaliación puntuaranse ata un 10%. 
Dada a experiencia durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, en canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na 
aula (ou na casa), toda produción ou traballo entregado polo alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non propia, levará 
unha cualificación de cero (0). 

 
3. As probas específicas ou traballos de control de lecturas serán avaliadas como “apto” ou “non apto”. A superación destas probas  será 

requisito indispensable para que o alumno poida optar ao aprobado na materia. Nelas exporanse preguntas sobre a obra lida. En caso de ter que se 
presentar á proba extraordinaria de xuño, se este alumnado tivese unha ou varias das lecturas suspensas non terá que realizar ningún exame para 
recuperalas. 

 
As avaliacións apróbanse cun 5. Non se fará media entre varios exames parciais cando un deles conte cunha nota inferior a 3. Non se achegará 

o 30% da nota da avaliación acadado nos apartados sinalados máis arriba naqueles casos nos que a nota media dos exames non sexa 4 ou máis de 4. 
A nota final de curso resultará da nota final na terceira avaliación. 
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En caso de que algún alumno sexa descuberto durante alguna proba copiando anularáselle de inmediato o exame, será cualificado cun 0 e 

deberá presentarse á recuperación pertinente desa avaliación. En caso de tratarse dun exame de recuperación de xuño anularáselle a proba e deberá 
presentarse ao exame extraordinadio de xuño. 

 
Criterios ortográficos de cualificación de exames, traballos ou exercicios escritos do grupo ordinario 
 
Ademais de cualificar as probas de acordo co contido, valorarase a capacidade de redacción, manifestada mediante a expresión ordenada de 

ideas, o correcto engarce sintáctico, a riqueza léxica e a matización expresiva. A ortografía será xulgada na súa totalidade -letras, tildes e signos de 
puntuación- e valorada da seguinte forma no grupo ordinario: 

-Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos. 
-Cada cinco tildes descontarase 0.25 sobre a nota final. 
- O máximo desconto que se poderá aplicar na nota dun exame por mor dos erros ortográficos será de 2 puntos. 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 
1. Comprender e producir textos literarios e non literarios orais e escritos atendendo ás normas ortográficas. 
2. Recoñecer distintos tipos de textos, modalidades textuais e os seus compoñentes. 
3. Identificar o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características específicas e localizar recursos estilísticos. 
4. Recoñecer os elementos da comunicación. 
5. Comprender e producir esquemas e resumos. 
6. Localizar, clasificar e coñecer as particularidades de sustantivos, adxectivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposicións, 

conxuncións e interxeccións dun texto. 
7. Identificar as clases de sintagmas e os compoñentes dos que está formado. 
8. Analizar sintácticamente oracións simples identificando as clases de sintagmas, compoñentes destes e funcións sintácticas superiores. 
9. Clasificar oracións simples segundo a súa estrutura sintáctica e a actitude do falante. 
10. Coñecer e comprender os sistemas de formación de palabras. 
11. Coñecer e empregar os distintos tipos de relacións semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia… 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO 

 
O alumnado que aprobe a terceira avaliación terá o curso aprobado, polo que non se contempla a elaboración de recuperacións para a 

primeira ou segunda avaliación. Realizarase unha proba de recuperación para aqueles alumnos que non teñan superado a terceira avaliación, na que 
se recollerán contidos traballados ao longo do curso. No caso de obter un cinco nesta proba, contará co curso aprobado. 

No caso dos exames de lecturas en 2º de ESO, non se poderá aprobar a materia en xuño se polo menos non se teñen avaliados como “apto” 
dúas das tres lecturas. Só no caso de ter o curso aprobado en xuño pero as lecturas suspensas realizarase unha segunda e derradeira recuperación das 
mesmas. 

En caso de non aprobar a materia en xuño non será necesario presentarse a proba extraordinaria de xuño coas lecturas.  
 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Realizarase no mes de xuño unha proba escrita na que entrarán contidos tanto de lingua como de literatura. O alumnado que tivese as probas 

de lectura non aptas non terá que presentarse nesta ocasión a elas. Para poder superar dito exame será necesario acadar un mínimo de cinco. 
 
PROCEDEMENTO E AVALIACIÓN DE PENDENTES 
Para preparar a proba de pendentes que se realizará no mes de maio, entregarase un boletín de exercicios en cada avaliación, que deberán ser 

devoltos ao profesor para que sexan correxidos. 
En maio realizarase unha proba na que se incluirán contidos de lingua e literatura. Para poder superar dito exame será necesario acadar un 

mínimo de cinco. 
En caso de non ter aprobada esta proba extraodinaria de maio, no exame extraordinario de xuño só poderán realizar o exame de recuperación 

correspondente ao curso que estivesen realizando e nunca o de cursos anteriores, xa que, aprobado ese exame do curso superior, quedarán 
automaticamente aprobadas todas as materias pendentes de cursos inferiores. 

 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
Sempre que o alumnado repetidor amose dificultades para superar o curso dunha maneira ordinaria procederemos a aplicarlle diferentes 

medidas que irán dende aspectos organizativos –materiais diferenciados e adaptados, de menor extensión, tempos diferenciados, no caso dos 
exames- entre outras. 
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OUTRAS  AVALIACIÓNS 

Avaliación do proceso de ensinanza e da programación didáctica 

A información que proporciona serve para analizar críticamente a propia intervención educativa y tomar decisións  para  poder  introducir as 
modificacións oportunas  para enriquecer a programación didáctica. 
A avaliación do proceso de ensinanza  permite detectar as necesidades de recursos materiais e y humáns, de formación  e infraestructura...e 
racionalizar o emprego dos recursos internos. Debe ser continua, inda que haxa momentos  indicados para recoller a información  que debe servir de 
base para a avaliación; por exemplo,  a evaluación  inicial nos dará datos del punto de partida del grupo- aula, do equipo docente, así como dos 
recursos materiais e humáns de que dispón o centro . 
Durante o curso as reunións de Departamento servirán de marco para intercambiar experiencia y coordinar a labor docente . Nas actas recolleranse 
os cambios e acordos acadados. Os niveis de cualificación deben ser o máis homoxéneos posible., polo que tras  a avaliación o Departamento se 
reunirá para facer o comentario dos resultados, introducindo cambios si fose necesario nos criterios de cualificación. 
Na memoria de fin de curso realizaranse as modificacións pertinentes  e unha valoración da propia práctica docente. 
Como  instrumentos de avaliación indicaremos: 

1. Autoevaluación do traballo docente : análise da capacidade para poder preparar reflexivamente o noso traballo, actividades, traballo 
en equipo con outros profesores, atención ás diversidades do alumnado e preocupación pola función docente. 
2. O análise e seguimento da evolución dos alumnos, estando pendentes da súa mellora a través da observación sistemática, a 
recollida de datos no diario de clase e o análise dos resultados. 

Calquera  cambio será incluido na memoria final do curso para mellorar a programación do curso seguinte e facela máis realista e actualizada. 
Empregarase un rexistro para a  autoevaluación da práctica docente como o seguinte  no que se incluirán aspectos sobre a planificación, o l proceso 
de ensinanza –aprendizaxe. 
 

Indicadores de logro ESCALA 

Proceso de ensinanza 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade  foi adecuado ás características do alumnado?     

2. Conseguiuse crear un conflicto cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3. Conseguiuse motivar para acadar a sua resposta intelectual ?     

4. Conseguiuse a participación  activa de todo o  alumnado?     
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5. Contouse co apoyo  e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6. Mantivose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7. Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?     

8. Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10. Empregaronse distintos instrumentos de avaliación?     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12. Valorouse adecuadamente  o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 
 

Indicadores de logro ESCALA 

Proceso docente 1 2 3 4 

1. Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado?     

2. Ofrecense a cada alumno/a  as explicacións individualizadas que precisa?     

3. Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade?     

4. Elabóranse actividades de distinta dificultade para alumnos con NEAE?     

5. Empréganse distintas estratexias metodolóxicas en función do tema?     

6. Alternanse o traballo individual e en equipo?     

7. Potencianse estratexias  de animación á lectura e de comprensión e expresión 

oral? 
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8. Incorporanse as TIC  aos procesos de ensinanza - aprendizaxe?     

9. Prestase atención aos temas transversais vinculados  a cada estándar?     

10. Ofrecese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas?     

11.  Comentanse co alumnado os fallos máis significativos das probas?     

12. Daselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13. Cal é o grao de implicación  nas funcións de titoría e orientación do 

profesorado? 

    

14. Realizaronse as  ACIS propostas e aprobadas?     

15. As medidas de apoio, reforzo, etc., se establecen vinculadas aos estándares?     

16.  Evalúase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…?     

17. ¿Evalúase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,recuperación,ampliación…?     

 

Avaliación da programación didáctica 

 

Mecanismos   de   avaliación     e       modificación    da  programación didáctica         Escala 

Indicadores de logro 1 2 3 4 

1.- Diseñaronse unidades didácticas  ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2 – Secuenciaronse e temporalizaronse as  unidades didácticas / temas/ proxectos?     

3- O desenvolvemento  da programación respondeu á  secuenciación e temporalización?     

4.- Engadiuse á programación algún contido non previsto?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6- Seguíronse  os estándares para cada unha das unidades / temas?     

7.- Estableceuse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     
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8- Asignouse  a cada estándar o peso correspondente á cualificación?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/ varios instrumentos de avaliación?     

10.- Asociouse con  cada estándar  os temas transversais a desenrolar?     

11.- Fíxose a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia de traballo  habitual na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos empregados?     

14- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?      

15- Diseñouse  un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.-Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partires  dos estándares?     

17.- Estableceronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames etc.?     

18 –Estableceronse  criterios para a recuperación dun examen e unha avaliación?     

19- Fixáronse  criterios para a avaliación final?     

20- Estableceronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

21.-Estableceronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

22 – Fixáronse  criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

23.-Elaboráronse os exámenes tendo en conta o valor de cada estándar?     

24- Definíronse  programas de apoio, recuperación ,etc. vinculados aos estándares?     

25.-Leváronse a cabo las medida s específicas de atención al alumnado con NEE?     

26.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

27I-Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

28.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción?( Artº 21º. 5  do D.86/15)     

29.- Seguiuse e revisouse a programación  ao longo do curso?     

30- Contribuiuse dende a materia ao plan de lectura do centro?     

31- Empregáronse as TIC?      
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7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Medidas de atención á diversidade no presente curso: 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

 

Organizativas Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún 
alumno/a ou grupo? 

a) Tempos diferenciados, horarios específicos, etc. 
Si. 
b)  Espazos diferenciados? 
Si. 
c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 
Si. 
d) Realizaranse probas adaptadas para o alumnado con TDAH, 
TEA, alumnado con Síndrome de Down e discapacidade intelectual 
ou con dificultades específicas como dislexia. 
e) Aplicaremos un programa de recuperación personalizado 
para o alumnado repetidor –entregarase material adaptado ao igual 
que os exames. 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 
Non. 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado con 
dispoñibilidade horaria? 
Si. 
4 Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 
Elaboración de actividades. 
5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais? 
Si. 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como 
traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 
por proxectos, etc.? 
Si. 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún 
alumno/a? 
Si. 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para 
alumnado de 1º e 2º da ESO? 
Si. 
4.  Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais? 
Si. 
5.  Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 
Si. 
 
 
 
6.  Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia? 
Non 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? A 
día de hoxe, inda está por determinar. 
2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado 
estranxeiro)? 
Non. 
3. Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular(Al. 
estranxeiro)? 
Non. 
4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, 
escolarización combinada, etc.? 
Non. 
 
 
 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na materia? Cantas? Si. Unha 
2.  Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 
Non. 
3. Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 
Non. 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 
Non. 
5.  Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co 
titular da materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc. (Coordinación cos 
PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc). 

Entrevistas recurrentes co profesorado de apoio para comentar os contidos que 
se están a traballar así como as dificultades que xorden e os resultados 
adquiridos.  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES : dadas as circunstancias excepcionais nas que imos iniciar o presente curso, debido á 
pandemia de Covid-19, non se contemplan polo de agora actividades deste tipo para o ano académico 2021-2022. No caso de que a situación 
mellorase, se proporían ditas actividades no momento oportuno e se realizarían de contar co beneplácito das autoridades e organismos 
competentes, recollendo esta modificación nos documentos adecuados.  
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9. POSIBLES ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN Á SITUACIÓN XERADA POLA PANDEMIA DE COVID-19: No intre da redacción da presente 
programación as indicacións da Consellería de Educación son que se impartan as clases de xeito presencial, se ben seguindo os protocolos sanitarios 
necesarios pola pandemia de Covid-19. Agora ben, cabe a posibilidade de que algún alumno/a ou a propia profesora do grupo teña, nalgún momento, 
que ser confinado no seu domicilio, ou incluso que esta medida se extenda a un grupo completo ou a todo o centro escolar. Como non é posible 
coñecer o futuro nin saber por canto tempo ou en que condicións se levaría a cabo dito confinamento, no caso de producirse este se farían as 
adaptacións que esta programación requerise ante a situación descrita. Ditas adaptacións atinguirían principalmente á metodoloxía e aos criterios de 
avaliación, pero poderían tamén referirse a outros elementos, como os contidos e a súa secuenciación, se, por exemplo, o confinamento se extendese 
no tempo e o desenrolo das clases telemáticas así o requerise. No caso do noso alumnado de 2º de ESO, o feito de traballar coa plataforma E-dixgal é 
unha vantaxe porque xa estarían afeitos a empregar as TIC como ferramenta habitual de aprendizaxe. Dita plataforma (xunto co correo electrónico 
institucional) sería a canle principal de comunicación entre o alumnado e a profesora no proceso de ensinanza- aprendizaxe: nela figuran contidos 
teóricos e exercicios prácticos que traballar co alumnado. Ademáis, a profesora facilitaría aos seus alumnos/as diferentes enderezos de páxinas web 
onde completar a información relativa a cada tema ou atopar actividades complementarias (de reforzo, ampliación, etc), así como onde consultar 
información para documentarse con vistas á realización de posibles traballos.     
 
 

A xefa do departamento 

 
Asdo.: Concepción Sanfiz Fernández 

En Guntín, a 15 de setembro de 2021 
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1.- INTRODUCIÓN  

 O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimen-

tación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios 

culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, 

sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas 

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 

equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeada-

mente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio 

literario e cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver 

a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade 

persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a refle-

xión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén 

polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos 

enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha 

educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 

rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo 

"O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 

Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 

mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 

da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito esco-

lar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira espe-

cífica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artifi-

ciais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do 

repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñece-

mentos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 

lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente 

descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar 

termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamen-

te importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais 

sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvol-

vemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemen-

to do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación 

da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está 

dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas 

posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados 

nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 

aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 

adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 
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comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estru-

tura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 

xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que 

rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, 

non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finali-

dade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades 

da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alum-

nado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que 

implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ám-

bitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 

potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da dife-

renza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para 

o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a 

aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obri-

gatoria. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero 

hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abor-

dados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a 

mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o pro-

fesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso 

de ESO, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comuni-

carse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repeti-

ción de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, 

a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comu-

nicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en 

comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e 

intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a co-

municación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das 

dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de 

contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

ambientais. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 

perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo en-

foques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste 

entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua 

abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. 

Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 

achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de co-

municación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 

unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educa-

tivo e, posteriormente, ao longo da vida. 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 5 

 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán,  a través da lectura, mediante a 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 

capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 

persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, 

que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha compe-

tencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. 

Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñe-

cen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a 

través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, enten-

dida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano 

faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de 

aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian adquirindo as habilidades necesa-

rias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comu-

nicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de entender e producir textos de distinto 

grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de 

estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir 

de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comuni-

cación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionali-

dade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos escolares lectores cultos e competentes, implicados nun proceso 

de formación lectora que continúe ó longo de toda a vida. É un marco conceptual que aborda a lectura, comprensión e interpretación 

das obras literarias próximas ós seus gustos persoais e a súa madurez cognitiva, coa de textos literarios e obras completas represen-

tativas da literatura en  galego. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO DO CENTRO 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

O CPI Tino Grandío está situado na capitalidade municipal do concello de Guntín, un concello da comarca de Lugo, no centro da Comu-

nidade Autónoma de Galicia. Abrangue unha superficie de 154,7 km2, repartida entre 31 parroquias. A capitalidade municipal é a vila 

de Guntín de Pallares.  

 

O poboamento está bastante diseminado en aldeas de pequeno tamaño e destaca polo seu grao de avellentamento. A economía basé-

ase no sector agropecuario, especialmente nas actividades gandeiras. Os servizos están pouco desenvolvidos e moitos deses empregos 

están en Lugo. En Guntín soamente se localizan os relacionados coa administración municipal e os servizos sociais, ademais dun peque-

no sector comercial. 
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Ademais deste centro, no termo municipal existe un CEIP no lugar de Lousada. O seu alumnado incorpórase ao CPI Tino Grandío para 

cursar os estudos de ESO. 

 

O CPI Tino Grandío oferta ensinanzas de EI, EP e ESO, o que, en certa maneira, favorece a socialización e o coñecemento do alumnado 

desde idades moi temperás.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A lingua materna predominante é a galega, aínda que se dá o paradoxo de que algúns pais e nais máis novos falan esta lingua entre 

eles, mentres que cos seus fillos e/ou fillas fano en castelán. Aínda así, o galego empregado nas familias está inzado de castelanismos, 

hiperenxebrismos e vulgarismos, sobre todo no plano léxico.  

No curso actual temos un curso de 1º de ESO formado por 10 alumnos/as. En 2º de ESO hai outro grupo de 11 alumnos/as. Un deles 

presenta dificultades no dominio das destrezas básicas, polo que necesita reforzo educativo e , na medida do posible, por parte da 

profesora de PT. En 3º de ESO hai un grupo formado por 16 alumnos. Tres deles teñen dificultades no dominio das competencias lingü-

ísticas, polo que será necesario un reforzo educativo, a ser posible tamén por parte da profesora de PT. En 4º de ESO temos dous gru-

pos: o A, formado por 8 alumnos que elixiron a opción de matemáticas aplicadas, presenta un agrupamento en xeral con dificultades 

nas destrezas básicas, pois  coexiste alumnado diagnosticado con TDH, con algún con Asperger, outros con dislexia na escrita e outra 

alumna que contou con ACS no curso anterior e que continúa neste. Esixirán un tratamento máis individualizado, con redución de con-

tidos e disporán, na medida do posible,  de reforzo na aula por parte do profesor e, se fose posible por parte da profesora de PT . O B, 

con 13 alumnos e que elixiu a opción de matemáticas académicas, posúe un nivel académico aceptable.  

A grandes trazos podemos dicir que estamos nun centro eminentemente rural no que unha boa parte do alumnado, sobre todo o mas-

culino, ten como centro de interese a vida que se desenvolve nas súas casas (principalmente o relacionado coa maquinaria agrícola), e o 

estudo ocupa un segundo lugar. Con todo si temos varios alumnos/as, e tamén as súas familias, preocupados por acadar unha boa for-

mación. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse a través desta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á 

adquisición dos coñecementos, habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o 

seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras materias. 

3.2. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega o alumno á produción literaria, en particular, e ás manifestacións 

estéticas, en xeral, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupa-

cións que lle interesaron historicamente ao ser humano e que valore a riqueza cultural do seu contorno. E no contexto en que se elabo-

rou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que lle darán todo o seu sentido, precisamente, á 

creación literaria. 

3.3. COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN DIXITAL 

Nesta materia, a busca de información ten un papel relevante, polo que o alumno debe ser quen de seleccionar aquela que lle propor-

cione uns coñecementos e información que, á súa vez, lle permitan a mellora das súas destrezas comunicativas. O uso da internet con-

vértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade, xa que tamén debe-

rá utilizar / consultar enciclopedias, dicionarios, etc. e os fondos dispoñibles da biblioteca. Outros soportes electrónicos (DVD, CD-
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ROM,...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque o animarán a 

mellorar en dúas das facetas en que máis dificultades adoita atopar, a de escribir e a de ler. E con iso lógrase a imprescindible conver-

sión da información en coñecemento. 

3.4. COMPETENCIA SOCIAL E  CIDADÁ 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle 

permitirá poñer en prácticas habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras 

persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Se ben unha das finalidades desta 

materia é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar criticamente as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, 

e mesmo apreciar ese código cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a 

lingua como sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do contexto social en que vive e favore-

cer, en consecuencia, unha visión aberta doutras realidades. 

3.5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para mellorar a capacidade comunicativa) serven 

para adquirir novos coñecementos de diferentes materias, non en van no código lingüístico está a base do pensamento e do coñece-

mento, en resumo, a representación individual e social do mundo e a transmisión do coñecemento (e a forma en que o axuda a estrutu-

rar o seu pensamento e a comunicarse cos demais). Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está a aprender, 

tamén, os propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos. 

3.6. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar o alumno con diversas situacións nas que debe analizar e resolver 

problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente. 

3.7. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Na súa relación con esta materia, é a capacidade demostrada polo alumno de observar criticamente a realidade que o rodea e de valo-

rar a especificidade do coñecemento científico en relación con outras formas de coñecemento. 

3.8. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Aínda que non é unha competencia estreitamente relacionada con esta materia, adquírese cando o alumno é quen de pensar e actuar 

academicamente de acordo cuns patróns lóxicos e racionais. 

 

4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

4.1. 1º ESO 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar 
ou expoñer textos propios do ámbito académico. 
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5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, 
interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos 
orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección. 

7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como propia de Gali-
cia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obs-
táculos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse 
consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos cla-
sistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñece-
mento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da 
tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturais . 

4.2. 2º ESO  

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

3. Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e mostrando respecto cara ás dos demais. 

4. Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en grupo. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da fonética galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

10. Producir en calquera formato textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, depurado de interferencias e desviacións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

13. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

15. Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 
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18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

19. Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

20. Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

4.3. 3ºESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

4. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións pro-
pias. 

10. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

13. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

15. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses  parámetros. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas normalizadoras e identificar 
prexuízos. 

19. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde os seus comezos ata o século XX. 

20. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 

21. Coñecer a familia lingüística do galego e a súa relación coa lusofonía. 

22. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega ata o século XX. 

23. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega ata o século XX e coñecer o básico dos autores 
máis destacados. 
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24. Comentar textos literarios da lírica medieval e da literatura do século XIX.  

25. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega ata o século XIX  ou sobre temas de actualidade. 

26. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

4.4. 4º ESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en gru-
po. 

6. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

7. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha sólida preparación no campo das tecno-
loxías, especialmente as da información e a comunicación. 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

9. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

10. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

11. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

13. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

14. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

18. Valorar a ecoloxía das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 

19. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia na actualidade, coñecer as principais iniciativas normalizado-
ras e normativizadoras e identificar prexuízos. 

20. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde 1916 ata a actualidade. 

21. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

22. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 
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23. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

24. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega desde 1916 á actualidade e coñecer a produción e 
autores máis destacados. 

25. Comentar textos literarios da literatura contemporánea. 

26. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde 1916 á actualidade ou sobre temas de actualidade. 

27. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

 5. MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

5.1. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 1º CURSO DE ESO 

 

 Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

 Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua 

non-oficial. Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a inte-

gran. Coñecer a lexislación sobre o galego. Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. Coñecer o ámbito de uso 

do galego fóra das nosas fronteiras. Coñecer a presenza do galego en Internet. Recoñecer a utilidade do galego. Coñecer o con-

cepto de prexuízo lingüístico. 

 Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 

 Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto, coa familia, coa aula, coa rúa, coas accións do corpo, cos cinco sentidos, cos ani-

mais, coas maneiras de ser, cos seres vivos, coa festa, coa cociña e cos deportes. 

 Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. Comprender que é un campo semántico. Clasi-

ficar as palabras polo número de sílabas. Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. Lembrar e practicar a 

relación semántica de sinonimia. Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados das palabras polisémi-

cas. 

 Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. Recoñecer palabras homónimas. 

 Coñecer e aplicar os  prefixos e sufixos máis habituais. 

 Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. Aplicar as normas de uso 

de i, ll e x. Aplicar as normas de uso de b e v. Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. Identificar e 

distinguir palabras con e sen h. Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. Coñecer as regras de uso do punto, 

da coma, do punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos e signos de interrogación e exclamación. 

 Identificar castelanismos léxicos. Identificar préstamos lingüísticos. 

 Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a 

partir de nomes dados. Coñecer as normas de formación do plural. 

 Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

 Identificar algúns determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais) e a 

súa función. 

 Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas e as átonas dos pronomes persoais. 

 Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamente as formas nominais. Saber conxugar 

verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles. 

 Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e conxuncións. 

 Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 

 Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador, personaxes, espazo e tempo. Diferenciar entre contos litera-

rios e populares e recoñecer as características destes últimos. Escribir o comezo dunha narración. Recoñecer as características 

das lendas. 
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 Recoñecer as características específicas do xénero lírico. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. Anali-

zar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: can-

tigas e romances. 

 Recoñecer as características básicas do texto dramático. 

 Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 

 Crear unha carta a partir duns modelos. Redactar textos descritivos e instrutivos. Analizar textos publicitarios. Coñecer os xor-

nais e analizar unha noticia.   

 

5.2. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 2º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, epistolares, poéticos, teatrais, noticias, entrevistas, reportaxes, ...  

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes, cos animais, coa gastronomía, coa hostalería, coa comunica-

ción, coa navegación, cos medios de transporte, cos seres míticos, coa paisaxe mariña, coa paisaxe de montaña, co teatro, co 

vestiario e complementos,.. 

 Identificar e pronunciar correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego.   

 Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

 Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

 Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. Coñecer a 

situación legal das linguas en Galicia. Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. Coñecer a situa-

ción do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. Identificar os procesos de normalización e normativiza-

ción da lingua. 

 Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). Identificar e respectar 

as variedades xeográficas. 

 Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. Identificar os estranxeirismos e os castelanis-

mos para intentar evitalos. 

 Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

 Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. Aplicar as normas de uso do b e do v. Coñecer e aplicar as normas de 

uso do h,  do s e do x, do n e do ñ. Empregar correctamente os grupos cultos. 

 Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma, do punto e coma, dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comi-

ñas e das raias. 

 Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o subs-

tantivo como núcleo das frases nominais. 

 Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o adxecti-

vo como núcleo das frases adxectivas. 

 Identificar pronomes persoais e as súas contraccións.  Substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axei-

tadamente o pronome átono. 

 Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais. Coñecer a conxugación dos verbos 

regulares e dos irregulares. 

 Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). Coñecer a estrutura da 

oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

 Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

suplemento, axente, atributo e predicativo. 

 Distinguir as principais características da literatura. 

 Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. Identificar os diferentes tipos de narrador. Identificar os 

diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

 Distinguir as características da poesía lírica. Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta. Distinguir os elemen-

tos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. Re-

coñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

 Coñecer as principais características do xénero dramático. 
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 Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía.  Coñecer as principais características dos mapas concep-

tuais e elaboralos a partir dun modelo. 

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

 Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 

5.3. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 3º CURSO DE ESO 

 

 Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

 Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais, das plantas aromáticas e medicinais, das emocións e os sentimentos, do 
universo, das artes, cos deportes, coa paisaxe natural, coa xustiza e coas leis, coa ecoloxía, coa prensa e co mundo dixital.. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. Escribir correcta-
mente palabras con b e con v. Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. Escribir correctamente 
palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. Escribir co-
rrectamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque e porqué. 

 Aplicar correctamente os signos de puntuación. Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas.  

 Recoñecer e corrixir castelanismos. Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

 Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan.  

 Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. Coñecer e aplicar correctamente os pro-
cedementos de redución de palabras. 

 Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. Co-
ñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da lingua galega no século XIX. Coñecer as varieda-
des da lingua. 

 Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

 Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o fe-
minino e o plural. 

 Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode aparecer. 

 Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 

 Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas átonas. 

 Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. Conxugar as formas verbais dos verbos re-
gulares e con variacións. Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

 Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

 Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 

 Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que desempeñan. Identificar interxeccións e 
utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

 Comprender o concepto de plurilingüismo. Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüís-
tica. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

 Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. Coñecer as principais características e xéneros da literatura 
galego-portuguesa medieval. Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. Coñecer as principais ca-
racterísticas das cantigas de amor. Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se 
agrupan na categoría de xéneros menores. Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. Coñecer as 
principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da literatura galega no século XIX. 
Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer a contribución de Curros 
Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. Coñe-
cer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos representantes. Coñecer a situación do 
xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras representativos. 

 Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións 

propias. Identificar as características do texto dialogado. Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do 

cómic. Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. Coñecer as características 

propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. Comprender e compoñer textos expositivos. Recitar poemas. 

Comprender e compoñer textos argumentativos. Ler e analizar textos periodísticos. Crear videopoemas. 
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5.4. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 4º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, prescritivos, artigos de opinión, mensaxes publicitarias, un guión cinematográfi-

co,... 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser, co tempo cronolóxico, co medo, coa arquitectura e o 

urbanismo, co tempo meteorolóxico, coas viaxes e co turismo, coa xustiza e coas leis, co ocio, co cine, co radio e coa televisión, 

coas novas tecnoloxías e coas redes sociais. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Escribir correctamente palabras con b e con v. Utilizar correctamente o h. Utili-

zar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. Utilizar correctamente os grupos consonánti-

cos -cc- e -ct-. 

 Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego.  

 Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. Coñecer e identifi-

car as variedades socioculturais da lingua. Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. Saber 

que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao 

proceso normalizador da lingua. Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falan-

tes. Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. Valorar a importancia de Internet na nor-

malización do galego. Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

 Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. Identificar o número dos 

nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. Recoñecer as principais relacións semánticas entre 

palabras. Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os 

principais recursos empregados. 

 Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome 

átono. 

 Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. Identificar e utilizar correctamen-

te as perífrases verbais. 

 Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

 Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. Recoñecer e 

diferenciar o suxeito e o predicado. Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

 Identificar o CD, o CI, o CC,  o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo e coñecer as unidades que desem-

peñan esas funcións. 

 Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas coordinadas. 

Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas de substantivo, adxectivas e adverbiais. 

 Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. Coñe-

cer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. Coñecer os acontecemen-

tos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

 Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito lite-

rario. 

 Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

 Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

 Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis des-

tacadas. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

 Crear  unha instancia, un caligrama, currículos e  videopoemas seguindo uns modelos dados. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

6.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

B3.2. 
A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferen-
cias. 

B3.3. 
Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substanti-
vo), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto 

B5.2. 
Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

2 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 2 out  10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
familia. 

B3.6. Recoñecemento, uso e clasificación dos substantivos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o narrador e os personaxes. 

3 B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 3 nov 10  
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B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
aula. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o xénero 
dos substantivos. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: as linguas de España. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o espazo e o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

B1.3. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: na 
rúa. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o adxecti-
vo cualificativo. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: o galego, lingua propia de Galicia. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: a súa estrutura. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: recreación de 
contos. 

2ª 

Avaliación 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / Bloque Contido Mes Sesións 
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U.D. 
 

5 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 5 xan. 10  

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
verbos relacionados con accións que realiza o corpo. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso de i, ll e x. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os artigos 
e adxectivos determinativos. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: a descrición. 

6 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos cinco sentidos. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso do b e v. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os indefi-
nidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

7 

B1.5. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comu-
nicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas 
de actualidade. 

Tema 7 febr. 10  

B1.10. 
Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto 
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e 
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educativa. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos animais e palabras homónimas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras que comezan por es- e ex-. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
tónicas dos pronomes persoais. 

B3.8. 
Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

B4.7. Prexuízos lingüísticos.  

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: textos expositivos 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

8 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B2.5. 
Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

B2.6. 
Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 
comunicación. 

B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado coa maneira de ser e coñecemento de sufixos para 
formar palabras derivadas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras con h e palabras sen h. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
átonas dos pronomes persoais  e a súa colocación na oración. 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 
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3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva 
dun texto narrativo. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado cos seres vivos e coñecer os prefixos máis habituais. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso das maiúsculas. 

B3.6.. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: O verbo e 
os seus compoñentes. As formas nominais. 

B3.7.  Prexuízos lingüísticos. Actitudes positivas. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. Identificar certas estrofas. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

10 

B1.2. 
Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e educa-
tivo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáti-
cas variadas). 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
léxico relacionado coa festa. Palabras compostas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
o uso do punto. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os verbos 
regulares. 

B4.4. 
Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 
Identificar actitudes lingüísticas. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. As cantigas e romances. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. Crear cantigas. 

11 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Tema 11 maio 10  

B1.9. 
Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planifi-
cación do discurso, prácticas orais formais e informais. 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
léxico relacionado con cociñar e comer. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
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6.2. 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 

a coma, o punto e coma. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os adver-
bios e locucións adverbiais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.5. 
Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

12 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 12 xuño 8 x 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: o 
deporte e saúde. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
os dous puntos, os puntos suspensivos, os signos de interrogación e exclamación. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as preposi-
cións e as conxuncións. 

B4.8. 
Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic. 

B5.8. 
Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de in-
formación básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
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desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. A literatura popular. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

2 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 2 out  10 x 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego antigo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (I). 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

    

3 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 3 nov 10  

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.5. 
Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, 
de norma e como fonte de obtención de información. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
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1ª 

Avaliación 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (II). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 
   

 

 

 

4 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (III). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / 
U.D. 

Bloque Contido 

Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

xan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.3. A lusofonía 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. As Cantigas de Santa María. A 
prosa medieval. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 
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2ª 

Avaliación 

B5.5. 
Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a reali-
zación de traballos e cita axeitada destas. 

6 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Os determinantes. 

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego medio. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura dos séculos XV-XVIII. 

B5.6. 
Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e 
a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

7 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

Tema 7 febr. 10  

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O pronome persoal. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego do século XIX. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

8 

B2.2. 
Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.5. 

Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 
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B2.9. 
Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

x 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O verbo. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Uso do h e da diérese. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Rosalía de Castro. 

3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Formas nominais e 
perífrases verbais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con s ou x. Senón e se non. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Curros Enríquez. 
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10 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B2.4. 
Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo, especial-
mente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

B2.10. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios dos medios de co-
municación, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O adverbio e as 
locucións adverbiais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con l e con ll. Palabras con n e ñ. 

B4.4. 
Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproxima-
ción aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Eduardo Pondal. 

11 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 11 maio 10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Preposicións e locu-
cións preposicionais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Grupos consonánticos. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B3.10. 
Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vincula-
ción e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A narrativa do século XIX. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. A narrativa do século XIX. 

12 B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 12 xuño 8 x 
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7. ASPECTOS CURRICULARES E RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

7.1. 1º ESO 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Conxuncións e 
interxeccións. 

B3.9. 
Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos 
de cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. O teatro do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

          

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B1.7 

LGB1.7.1 CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 5% 

LGB1.7.2 CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.2 LGB3.2.1 CCL, CAA 
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da 
lingua galega. 

100% 15% 

B3.3 LGB3.3.1. CCL, CD 
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 
clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

50% 5% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1 CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.1 LGLB5.1.1 CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 15% 

B5.2 LGLB5.2.1 CCL 
Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

50% 10% 

  

2 

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

80% 20% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, na-
rrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmen-
te, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

80% 15% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B4.6 LGB4.6.1. CCL, CSC 
Coñece a situación sociolingüística e legal das linguas de Es-
paña 

50% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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3 

  

  

 

 

 

B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

B2.7. LGB2.7.1. CCL 
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 

50% 10% 

B2.8. LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 10% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

4 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 
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LENDA COMPETENCIAS             
    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                           

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía     
CD   Competencia dixital           
CAA   Competencia aprender a aprender          
CSC   Competencias sociais e cívicas          
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                 
CCEC   Conciencia e expresións culturais  

 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográ-
ficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra- 50% 15% 
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tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra-
tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 70% 10% 
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recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 
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B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-
tica e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 
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B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 
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B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 20% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-

50% 15% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 33 

 

tica e na do seu contorno. 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 15% 

B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

50% 5% 

B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B2.4. LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 B1.9. LG1B1.9.2. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

50% 10% 
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11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 10% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevan-
tes 

50% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

100% 20% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa co-
hesión textual. 

50% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

80% 10% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

50% 10% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co empre-
go dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información básica e a resolu-
ción de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.2. 2º ESO 

UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-
prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utiliza-
dos no ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os da-
tos relevantes de dife-
rentes textos orais dos 
ámbitos social e educati-
vo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os 
feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social 
e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.6.  Produción de dis-
cursos orais, en inter-
vencións espontáneas, 
adecuados á situación e 
á intención comunicati-
va desexada, con cohe-
rencia, cohesión e co-
rrección. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir 
do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa diciona-
rios para contextualizar as 
acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 
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B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrati-
vos e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, 
en formato papel ou dixi-
tal, textos de distinta ti-
poloxía, fundamental-
mente, narracións e des-
cricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.2. A fonética e a fono-
loxía do galego, con es-
pecial atención a posi-
bles interferencias. 

B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 20% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. CCL 

CCL 
100% 20% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da rique-
za cultural da humanida-
de e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas 
que a integran. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

 

Temporalización: 

 

setembro:                               outubro:                            
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UNIDADE 2 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar unha lenda. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos animais. 

-  Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

-  Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais proceden-
tes dos medios de co-
municación audiovisual. 

B1.1. Comprender e in-
terpretar a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos medios de comuni-
cación (crónicas, repor-
taxes e documentais) e 
elaborar esquemas e 
resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais 
de carácter informativo pro-
pios dos medios de comuni-
cación audiovisual (reporta-
xes, crónicas e documentais). 

CCL, 

CAA 

 

50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as produ-
cións emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e amosar unha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correc-
ta, recoñece os erros nas pro-
ducións orais propias e alleas 
e propón solucións para me-
lloralas.  

 

CCL, 

CAA 

80% 10% 

B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discur-
so nas prácticas orais 
formais e informais. 

B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar 
en público, en situa-
cións formais ou infor-
mais, de forma indivi-
dual ou en grupo. 

LGB1.9.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias do ni-
vel formal nas prácticas orais 
da lingua. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingü-
ístico para resolver 
problemas de com-
prensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acep-
cións. 

CCL, 

AAA 

 

50% 5% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 38 

 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabula-
rio traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun rexis-
tro axeitado á situación co-
municativa. 

CCL, 

CCC 

 

50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa 
caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estru-
tura de substantivos e 
verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a com-
prensión e produción 
textuais. 

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

CCCL, 

CAA 

100% 15% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se 
falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento 
de riqueza cultural. 

 

CCL, 

CSC 

50% 10% 

B5.1. Lectura, con regula-
ridade, de obras litera-
rias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emi-
sión dunha opinión per-
soal sobre a lectura du-
nha obra axeitada á 
idade, relación do seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético da 
linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e de-
senvolver criterio lec-
tor; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valorar o uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético 
da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade 
obras literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lec-
tura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sen-
tido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adqui-
ridos. 

CCL 50% 5% 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos ele-
mentos propios de cada xé-
nero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe nos textos 
literarios. 

CCL 50% 5% 

B5.5. Comparación de 
textos pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando 

B5.5. Comparar textos 
pertencentes a diferen-
tes xéneros e subxéne-
ros, sinalando as coin-

LGLB5.5.1. Compara textos perten-
centes aos diferentes xéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-

CCL 50% 5% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 39 

 

as coincidencias e dife-
renzas, tanto estrutu-
rais coma formais. 

cidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma 
formais. 

truturais coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos perten-
centes ao mesmo xénero 
pero a diferentes subxéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-
truturais coma formais. 

CCL 50% 5% 

Temporalización: 

outubro:    
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e a hostalería. 

-  Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o substantivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

-  Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das 

producións orais emi-
tidas cunha fonética e 
prosodia correcta e 
cunha actitude crítica 
ante os prexuízos que 
se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia e proso-
dia correcta, recoñece os 
erros nas producións orais 
propias e alleas e propón 
solucións para melloralas.  

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
utilízaa na súa práctica ha-
bitual. 

CCL, 

CCEC 
50% 5% 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de tex-
tos propios da vida co-
tiá e das relacións so-
ciais en ámbitos pró-
ximos aos intereses do 
alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexi-
dade que lle permiten de-
senvolverse en situacións 
da vida cotiá. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de fra-
seoloxía e de vocabu-
lario temático a partir 
de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para ex-
presarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situa-
ción comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, es-

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, 
en papel ou en soporte 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autó-
nomo, información lingüís-
tica de todo tipo en dicio-
narios, en diferentes sopor-

CCL, 

CAA 
50% 10% 
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pecialmente sobre fle-
xión, relación semán-
tica e normativa. 

electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autóno-
ma. 

tes, e noutras obras de 
consulta. 

B3.5. Aplicación e valo-
ración das normas or-
tográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

CCL 100% 10% 

B3.7. Recoñecemento 
da estrutura de subs-
tantivos e verbos e da 
súa caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da compren-
sión e produción tex-
tuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de substantivos e verbos 
e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza ade-
cuadamente substantivos e 
formas verbais na com-
prensión e produción de 
textos orais e escritos. CCL, 

CAA 
100% 20% 

B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado es-
pañol. 

B4.4. Describir a situación 
legal das linguas do Esta-
do español. 

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

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B4.7. Prexuízos lingüísti-
cos. 

B4.7. Identificar os prexuí-
zos lingüísticos e analizar 
a situación persoal en re-
lación a eles. 

LGB4.7.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza 
a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioe-
conómico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e lo-
calización e descrición 
dos elementos estru-
turais e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis 
salientables: punto de vis-
ta, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

 

novembro:    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

-  Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 

-  Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

-  Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súa temática. 

-  Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

ompetencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 

dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expre-

sións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.6. Produción de discur-

sos orais, en interven-
cións espontáneas, ade-
cuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coheren-
cia, cohesión e correc-
ción. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohe-
sión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 5% 

LGB1.6.4. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. 

CCL 50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e inter-
pretar, en formato papel 
ou dixital, textos propios 
dos medios de comuni-
cación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrativos 
e descritivos. 

B2.12. Producir e sinteti-
zar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamental-
mente, narracións e 
descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
80% 10% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.6. Análise e uso reflexi-
vo da puntuación en re-
lación coa cohesión tex-
tual. 

B3.6. Analizar e usar co-
rrectamente a puntua-
ción, de acordo coa co-
hesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correcta-
mente a puntuación para a 
cohesión textual. 

CCL 80% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa ca-
racterización morfolóxi-
ca para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutu-
ra de substantivos e ver-
bos e da súa caracteriza-
ción morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recur-
sos da lingua con flexibilida-
de e creatividade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.6. A lusofonía B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da 
relación de Galicia coa co-
munidade lusófona e coñece 
os territorios que a integran. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e loca-
lización e descrición dos 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos 
narrativos breves, locali-
zando e describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis sa-
lientables: punto de vista, 
tempo, espazo e persona-
xes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

novembro    decembro 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 44 

 

UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

-  Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeita-

damente o pronome átono. 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

-  Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 

-  Identificar os diferentes tipos de narrador. 

-  Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso espe-

cífico 

      B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das rela-
cións sociais en ámbitos 
próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitu-
des. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos e solici-
tudes. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación co-
municativa e á súa función, 
con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para 
o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa fun-
ción. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de pun-
tuación) á situación comunica-
tiva e á función da mensaxe. 

CCL 50% 5% 

B2.8. Planificación e revisión 
do escrito en función da si-
tuación comunicativa (te-
ma, fins e destinatarios) 
para elaborar producións 
con adecuación, coheren-
cia, cohesión e corrección 
nas relacións internas e ex-
ternas dos contidos do tex-
to. 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a adecua-
ción, coherencia, cohe-
sión e corrección dos con-
tidos nas relacións inter-
nas e externas do texto. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntua-
ción do texto en relación coa 
organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e 
a distribución e ordenación das 
ideas expresadas). 

CCL 

CCL 
50% 10% 

B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, 

B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: dia-

LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións per-
soais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participa-

CCL, 

CD, 

CSC 

50% 10% 
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cartas persoais, avisos, so-
licitudes e participación en 
foros. 

rios, cartas persoais, avi-
sos, solicitudes e partici-
pación en foros. 

ción en foros. 

B3.1. Recoñecemento, explica-
ción e uso de léxico suficien-
temente amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohesión 
textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura dos pronomes 
persoais e da súa caracteri-
zación morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
dos pronomes persoais e 
da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo pro-
pio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e creati-
vidade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüísti-
ca do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa si-
tuación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos na-
rrativos breves e localiza-
ción e descrición dos ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, es-
pazo e personaxes princi-
pais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-
vamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e for-
mais máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:    
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UNIDADE 6  

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa navegación. 

-  Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais.  

-  Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 

-  Coñecer a valoración social da lingua galega. 

-  Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

-  Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dun modelo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo  

Peso 

específico 

      
B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 
textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propó-
sito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais 
do ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B1.5. Valoración das produ-
cións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e cunha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 100% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do 
contido e de estratexias 
de lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñecemen-
tos sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, expli-
cación e uso de léxico su-
ficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohe-
sión textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de verbos e da 
súa caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa caracte-
rización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza formas 
verbais na comprensión e pro-
dución de textos orais e escri-
tos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á pre-
senza da lingua galega no 
contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B4.5. Proceso de normaliza-
ción. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normali-
zado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos ca-
ra ao uso do galego e asu-
mir a importancia da con-
tribución individual no de-
senvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

 

Temporalización:  

xaneiro:                              febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios de transporte. 

-  Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 

-  Aplicar as normas de uso do b e do v. 

-  Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua. 

-  Distinguir as características da poesía lírica. 

-  Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta.  

-  Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das pro-

ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estrate-
xias de lectura compren-
siva: esquemas, resu-
mos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxi-
co descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das pala-
bras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e 
as secundarias e comprende a 
relación existente entre elas. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 
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mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para a me-
llora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a compren-
sión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecua-
damente formas verbais na 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.5. Proceso de normali-
zación. Desenvolvemen-
to de actitudes positivas 
cara ao proceso de re-
cuperación do galego, 
favorecemento do xur-
dimento de vínculos po-
sitivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesi-
dade e das potenciali-
dades de enriquece-
mento persoal e colecti-
vo do uso normalizado 
da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual 
no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade están-
dar da lingua galega e va-
lorala como variante uni-
ficadora, así como apre-
ciar a variante diatópica 
propia 

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

CCL 100% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición 
de poemas recitados ou 
cantados; determina-
ción do tema principal, a 
estrutura xeral e os 
principais recursos esti-
lísticos. 

B5.2. Ler expresiva e com-
prensivamente e facer 
audicións de poemas re-
citados ou cantados, de-
terminar o tema princi-
pal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os princi-
pais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de 
poemas recitados ou canta-
dos, determina o tema princi-
pal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos 
estilísticos. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto poético. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seres míticos. 

-  Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

-  Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 

-  Distinguir os elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). 

-  Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      
B1.2. Comprensión, interpre-

tación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito 
social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-
to e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.7. Coñecemento e aplica-
ción, con axuda das TIC, de 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, téc-
nicas e estratexias para 
realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de in-
formación dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incor-
poralos ás súas producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

50% 5% 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

CD, 

CCL, 

CSC 

50% 5% 

B1.10. Construción de discur-
sos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensi-
bles, nun rexistro neu-
tro, informal ou máis 
culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nas que intercambia 
información e expresa a súa opi-
nión, fai invitacións e ofrecemen-
tos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

50% 5% 
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B2.4. Comprensión e interpre-
tación, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da 
vida educativa, especial-
mente, os instrutivos e ex-
positivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enci-
clopedias. 

B2.4. Comprender e in-
terpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida educa-
tiva, especialmente, os 
instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. CCL 50% 5% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua gale-
ga. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos com-
poñentes sintácticos no ni-
vel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, 
cun estilo cohesionado e co-
rrecto. 

B3.9. Coñecer os compo-
ñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun es-
tilo cohesionado e co-
rrecto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira axei-
tada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. CCL 100% 20% 

B5.1. Lectura, con regularida-
de, de obras literarias e de-
senvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opi-
nión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á ida-
de, relación do seu sentido 
coa propia experiencia e ou-
tros coñecementos adquiri-
dos e valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desen-
volver criterio lector; ex-
por unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos pro-
pios de cada xénero lite-
rario, o punto de vista 
empregado e o uso esté-
tico da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia expe-
riencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

CCL 80% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou canta-
dos; determinación do tema 
principal, a estrutura xeral e 
os principais recursos estilís-
ticos. 

B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de po-
emas recitados ou can-
tados, determinar o 
tema principal, a estru-
tura xeral e pór de rele-
vo os principais recur-
sos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de po-
emas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a 
estrutura xeral e pon de relevo 
os principais recursos estilísti-
cos. 

CCL 80% 15% 

 

Temporalización: 

marzo:    
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha canción. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe mariña. 

-  Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

-  Aplicar as normas de uso do s e do x. 

-  Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos. 

-  Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

-  Distinguir as metáforas e coñecer o método para crealas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 

novas de actualidade e de 

informacións de crónicas, 

reportaxes e documentais 

procedentes dos medios 

de comunicación audiovi-

sual. 

B1.1. Comprender e inter-

pretar a intención comunica-

tiva, o tema, as ideas princi-

pais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos 

medios de comunicación 

(crónicas, reportaxes e do-

cumentais) e elaborar es-

quemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 

e identifica a intención comunicativa 

de textos orais de carácter informati-

vo propios dos medios de comunica-

ción audiovisual (reportaxes, crónicas 

e documentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais utilizados no 

ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 

comunicativa, o tema, as 

ideas principais e os datos 

relevantes de diferentes 

textos orais dos ámbitos 

social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-

to e a idea xeral, os feitos e datos 

relevantes en textos orais do ámbito 

social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.4. Escoita crítica e re-

flexiva das mensaxes dos 

medios de comunicación, 

con especial atención aos 

programas informativos. 

B1.4. Identificar e contrastar 

o propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criti-

camente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou men-

saxes discriminatorias. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexu-

ízos ou discriminacións. CSC, 

CAA 
80% 10% 
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B2.5. Uso, progresivamen-

te autónomo, das bibliote-

cas e das TIC para selec-

cionar información. 

B2.5. Seleccionar a informa-

ción que se obtén nas biblio-

tecas, nas TIC e outras fontes 

e integrar os coñecementos 

adquiridos non proceso de 

aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresi-

vamente autónoma, diversas fontes 

de información e integra os coñece-

mentos adquiridos nos seus discursos 

orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e 

preciso, con incorporación 

de fraseoloxía e de voca-

bulario temático a partir 

de campos léxicos traba-

llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e preciso 

coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na 

aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con clarida-

de nun rexistro axeitado á situación 

comunicativa. 
CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-

ción das normas ortográfi-

cas e morfolóxicas da lin-

gua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 

normas ortográficas e morfo-

lóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos 

compoñentes sintácticos 

no nivel da frase para ela-

borar enunciados, orais e 

escritos, cun estilo cohe-

sionado e correcto. 

B3.9. Coñecer os compoñen-

tes sintácticos para elaborar 

enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e 

correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-

bora enunciados de maneira axeitada 

e correcta atendendo aos compoñen-

tes sintácticos. 
CCL 100% 20% 

B5.6. Análise de textos 

literarios, de maneira 

guiada, identificación dos 

trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recur-

sos retóricos. 

B5.6. Analizar textos litera-

rios, de maneira guiada, 

identificar os trazos dos 

subxéneros e a funcionalida-

de dos recursos retóricos. 

LGB5.6.1. Analiza textos literarios, de 

maneira guiada, identifica os trazos 

dos subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 
CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

marzo:                              abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha noticia. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe de montaña. 

-  Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto e complemento circunstancial. 

-  Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

-  Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-  Coñecer as principais características do xénero dramático. 

-  Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utilizados 
no ámbito social e edu-
cativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os feitos e datos re-
levantes en textos orais do ámbito 
social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instru-
cións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva auto-
nomía. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e interpre-
tar, en formato papel ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta tex-
tos propios dos medios de comu-
nicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

LGB2.3.2. Localiza a información desta-
cada de textos propios dos medios 
de comunicación: portadas e titu-
lares. 

CCL 50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traballa-
dos na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con clari-
dade nun rexistro axeitado á si-
tuación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as nor-
mas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.  100% 20% 
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Temporalización: 

abril:                                 maio:                             

 

 

 

 

 

 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñen-
tes sintácticos. CCL 100% 20% 

B3.10. Coñecemento, uso 
e aplicación das estrate-
xias necesarias de auto-
avaliación, aceptando o 
erro como parte do pro-
ceso. 

B3.10. Aplicar progresiva-
mente o coñecemento e o 
uso das estratexias de au-
toavaliación e a aceptación 
do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas produ-
cións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavalia-
ción, propondo solucións para a súa 
mellora. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB.4.1.1. Valora a lingua como instru-
mento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingü-
ísticos de noso en diferentes con-
textos. 

CCL 50% 5% 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maio-
ritarias, minoritarias e minoriza-
das e aplica estes conceptos ao 
caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracteri-
zan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e com-
prensivamente, visionar 
pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e proce-
dementos que caracterizan 
os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensi-
vamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e pro-
cedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 80% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 56 

 

UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outros espectáculos. 

-  Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento axente, atributo e complemento predicativo) 

-  Empregar correctamente as vogais. 

-  Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). 

-  Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

-  Facer dramatizacións a partir dun texto. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Escoita crítica e re-
flexiva ante as mensa-
xes discriminatorias dos 
medios de comunica-
ción, con especial aten-
ción aos programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas. 

B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos 
orais dos medios de co-
municación, analizar criti-
camente os seus contidos 
e interpretar as connota-
cións e mensaxes discrimi-
natorias implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas princi-
pais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de 
programas de carácter informa-
tivo: noticias, reportaxes e cró-
nicas. 

CCL 50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las.  

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 10% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a varian-
te dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 
80% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado 
á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as va-
riantes diafásicas do galego. CCL 80% 5% 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingü-
ística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

CCL 80% 5% 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da va-
riedade estándar da lingua gale-
ga e valóraa como variante uni-
ficadora. 

CCL 80% 10% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracte-
rizan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visio-
nar pezas teatrais e reco-
ñecer os compoñentes e 
procedementos que carac-
terizan os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e compren-
sivamente, visiona pezas tea-
trais e recoñece os compoñen-
tes e procedementos que ca-
racterizan os subxéneros. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización:  

maio:                                    
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os complementos. 

-  Identificar as distintas modalidades oracionais. 

-  Empregar correctamente os grupos cultos. 

-  Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

-  Coñecer a relación entre a literatura e outras artes como o cine e a música. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.1. Comprensión, inter-
pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de cró-
nicas, reportaxes e do-
cumentais procedentes 
dos medios de comuni-
cación audiovisual. 

B1.1. Comprender e inter-
pretar a intención comuni-
cativa, o tema, as ideas 
principais e os datos rele-
vantes de diferentes textos 
orais dos medios de co-
municación (crónicas, re-
portaxes e documentais) e 
elaborar esquemas e re-
sumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
e identifica a intención comuni-
cativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e docu-
mentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B2.4. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel ou dixital, de tex-
tos propios da vida edu-
cativa, especialmente, 
os instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

B2.4. Comprender e inter-
pretar en formato papel 
ou dixital, textos propios 
da vida educativa, espe-
cialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educati-
vas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-
mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 59 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos 
no nivel da frase para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 20%% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topóni-
mos galegos. CCL 70% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia da 
zona e utilización e valo-
ración da variante es-
tándar da lingua en si-
tuacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa zona. 

CCL 80% 10% 

B5.7. Produción de textos 
de intención estética 
servíndose dos coñece-
mentos literarios adqui-
ridos e dos recursos re-
tóricos traballados na 
aula. 

B5.7. Escribir textos de in-
tención estética servíndo-
se dos coñecementos lite-
rarios adquiridos e dos re-
cursos retóricos traballa-
dos na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñece-
mentos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballa-
dos na aula. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.8. Descrición e caracte-
rización dos trazos defi-
nitorios básicos da lin-
guaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar 
os trazos definitorios bási-
cos da linguaxe cinemato-
gráfica. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

CCL, 

CCEC 
80% 10% 

Temporalización:  

xuño:                               
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7.3. 3º ESO 

          

 
1ª 
Aval   

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific. 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.6 LGB1.6.1. CCL, CAA 
Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os 
erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habi-
tual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

80% 10% 

B1.10 LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 10% 

B2.12 LGB2.12.1. CCL, CAA 
Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e 
da situación comunicativa para redactar textos adecuados, cohe-
rentes e ben cohesionados. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B3.8.  LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

80% 15% 

B4.6.  LGB4.6.1. CCL 
Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 15% 

B5.2.  LGLB5.2.2. CCL 

Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da lite-
ratura galega correspondente. 

80% 15% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80% 10% 

  

2 

  

B1.3. LGB1.3.2. CCL, CAA Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

B1.5. LGB1.5.1. CCL, CAA, CSC 
Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

50% 5% 

B1.8. LGB1.8.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

80% 5% 
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B2.8. LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 5% 

B2.12. LGB2.12.4. CCL, CSC 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.3. LGB3.3.1. CCL, CAA Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B4.6. LGB4.4.2. CCL, CSC 
Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 10% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1. CCL 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80& 10% 

  

  

  

3 

  

  

 

 

 

B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as re-
gras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

50% 5% 

B1.10. LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, es-
quemas e resumos. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.5. LGB3.5.1. CCL, CD 
Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 20% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 50% 10% 

 

B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

100% 10% 

B4.2. LGB4.1.4. CCL Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 70% 5% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

70% 10% 
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sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

4 B1.3. LGB1.3.2. CCL Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

 B1.9. LGB1.9.1. 
CCL, CSC, CSIEE, 

CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia informa-
ción e expresa a súa opinión. 

50% 10% 

 
B2.6. LGB2.6.1. CCL, CAA, CD 

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar in-
formación. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CAA 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

 
B3.2. LGB3.2.2. CCL, CAA 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

70% 10% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 100% 10% 

 
B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

50% 5% 

 
B4.2. LGB4.2.1. CCL 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

50% 5% 

 
B5.1. LGLB5.1.2. CCL 

Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competen-
cias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, orto-
gráficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 
Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-

50% 15% 
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mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-
mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 

  

  

  

7 

  

  

 

 

 

B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingü-
ística e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abor-
dadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a lingua-
xe discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 70% 10% 
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da lingua galega. 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

9 

  

  

  

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presen-
za de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

80% 15% 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 15% 
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B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

80% 15% 

 B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do ámbito social e educa-
tivo. 

50% 10% 

 B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4. LGB2.4.1. CCL, CAA, CD, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 10% 

 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa dese-
xada, con coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló- 80% 10% 
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xicas da lingua galega. Palabras que comezan por es- e 
ex-. 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo a través da identifica-
ción de elementos lingüísticos de noso na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico. 

80% 15% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 15% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas tea-
trais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes 

80% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

100% 15% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

70% 15% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialec-
tal ao que pertencen. 

70% 15% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

80% 15% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliote-
cas, incluídas as virtuais, para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.4. 4º ESO 

UNIDADE 1 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

-  Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

-  Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais de natureza 

diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes tipos 

de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as se-

cundarias de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do conti-

do, como o resumo. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico, 

suficientemente amplo e 

preciso, co apoio do dicio-

nario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 

os valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de diferentes 

categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas de acen-

tuación. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de acentuación nos seus escri-

tos. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.4. A fonética e a fonolo-

xía do galego: vocalismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua galega, 

con especial atención á entoación e 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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ción ás vogais. ás vogais de grao medio. 

B4.6. Análise e compresión 

dos feitos máis relevantes 

da historia social do galego 

no primeiro terzo do século 

XX. 

B4.4. Coñecer e describir os 

acontecementos máis rele-

vantes da historia social da 

lingua galega no primeiro 

terzo do século XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social da 

lingua galega no primeiro terzo do 

século XX. CCL, 

CCEC 

80% 10% 

LGB4.4.3. Analiza a situación da lin-

gua galega no primeiro terzo do sé-

culo XX. 

80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  das etapas na 

produción literaria en gale-

go nos comezos do século 

XX. 

B5.1. Coñecer o panorama 

literario a comezos do sécu-

lo XX, así como a obra dos 

principais autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as 

etapas na produción literaria en 

galego nos comezos do século XX e 

coñece a obra dos principais autores. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas comprensi-

vas e expresivas e audicións 

de textos poéticos repre-

sentativos da literatura 

galega nos comezos do 

século XX. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer audi-

cións de textos poéticos 

representativos da literatura 

galega nos comezos do sécu-

lo XX. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos representa-

tivos da literatura galega de comezos 

do século XX. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras repre-

sentativas da literatura 

galega de comezos do sécu-

lo XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou poemas representativos da litera-

tura galega de comezos do século XX, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada 

textos poéticos representativos da 

literatura galega de comezos do 

século XX. 

80% 10% 

 

Temporalización: 

setembro:                                   outubro:                            

 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 70 

 

UNIDADE 2 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 

-  Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. 

-  Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito litera-

rio. 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, ade-

cuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con co-

herencia, cohesión e corrección. 
CCL 50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo, o 

guión de traballo, as táboas... CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos ex-

plícitos e implícitos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, ex-

plicación e uso de léxico 

referido ao tempo crono-

lóxico, suficientemente 

amplo e preciso, co apoio 

do dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais, sobre o tem-

po cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais, 

sobre o tempo cronolóxico. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do feminino e de concor-

dancia de xénero. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego: conso-

nantismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

ción ás consoantes. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua gale-

ga, con especial atención ás con-

soantes e, en concreto, ao n ve-

lar. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades xeo-

gráficas da lingua galega. 

Uso normalizado da va-

riante dialectal propia da 

zona. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua 

galega. 
CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográ-

ficas da lingua galega como sím-

bolo de riqueza lingüística e cul-

tural. 

80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razo-

adamente a relevancia do Grupo 

Nós no panorama literario gale-

go e sinala os principais trazos 

característicos da obra de Risco 

e Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-

guas como medios de 

relación interpersoal e 

de sinal de identidade 

dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e argu-

menta fundamentadamente e 

cun discurso propio a súa postu-

ra. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a partir 

da información obtida 

de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos redacta-

dos a partir fa información 

obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea un texto argumenta-

tivo propio a partir dunhas viñe-

tas dadas.  CCL, 

CAA 
50% 10% 

Temporalización: 

outubro:                                            
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co medo. 

-  Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

-  Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. 

-  Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

-  Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclu-

sións a partir da información 

obtida na Rede. CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 
50% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do número e 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do plural e de concordan-

cia de número, así como as re-

gras de acentuación. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación sintácti-

ca; estruturas sintácti-

cas.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados, identificando as 

principais regras de combi-

nación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e identifica 

a palabra nuclear que a organi-

za sintáctica e semanticamente. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dias-

tráticas da lingua galega. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diastráticas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente a contribución 

de Castelao á literatura e, en 

xeral, á cultura galega, e reco-

ñece as principais característi-

cas tanto da súa obra como do 

seu pensamento. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Castelao, resume o seu contido, 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época do 

Grupo Nós. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos de Castelao, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico da época do Grupo 

Nós. 

80% 5% 

 

Temporalización: 

novembro:                                    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Recoñecer e diferenciar o suxeito e o predicado. 

-  Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

-  Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

-  Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas da lingua gale-

ga. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe correctamente 

palabras con b e con v. CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. Estruturas sintácticas 

e tipos de oración se-

gundo a natureza do 

predicado e o significa-

do.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado e o signi-

ficado. 
100% 10% 
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B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dia-

fásicas da lingua galega 

e da función da lingua 

estándar. Utilización e 

valoración da variante 

estándar da lingua en 

situacións de carácter 

formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diafásicas da lingua galega 

e da función da lingua es-

tándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua 

galega. 

CCL 100% 10% 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diafásicas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos mo-

vementos de vangarda, sinalan-

do os seus principais trazos ca-

racterísticos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos 

representativos da literatura de 

vangarda, resume o seu conti-

do, sinala os seus trazos carac-

terísticos definitorios e relació-

naos co contexto histórico, cul-

tural e sociolingüístico da épo-

ca. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un poema de Manuel Anto-

nio e sinala os seus trazos van-

gardistas característicos. 

80% 5% 

B5.6. Creación de textos 

de intención literaria 

partindo das caracterís-

ticas dos traballados na 

aula, co fin de desenvol-

ver o gusto pola escrita 

e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos 

e xuízos. 

B5.6. Crear textos de inten-

ción literaria partindo das 

características dos traba-

llados na aula co fin de de-

senvolver o gusto pola es-

crita e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos e 

xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de intención 

literaria partindo das caracterís-

ticas dos traballados na aula. 
CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

50% 5% 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

e regular os sentimentos e xuí-

zos. 

50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para mellorar a presen-

tación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para 

mellorar a presentación 

dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa aplicacións informáti-

cas para crear caligramas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

Temporalización: 

novembro:                              decembro:                              
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo meteorolóxico. 

-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome áto-

no 

-  Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crí-

tica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido: o esquema. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.14. Valoración da escri-

tura como un instru-

mento de aprendizaxe, 

de relación social e de 

enriquecemento perso-

al. 

B2.14. Valorar a escritura 

como un instrumento moi 

útil na aprendizaxe, nas re-

lacións sociais e no desen-

volvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os 

valores da escritura non só co-

mo unha ferramenta para orga-

nizar os pensamentos, senón 

tamén como un instrumento 

para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego. 

B3.4. Recoñecer e usar a 

fonética e a fonoloxía da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética e a fonoloxía 

da lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso dos pronomes 

persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas de uso dos pronomes 

persoais. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

 
CCL 100% 10% 

B4.6. Evolución da lingua 

galega e etapas da histo-

ria social da lingua gale-

ga desde 1916 ata a ac-

tualidade. Análise e 

comprensión das causas 

e consecuencias dos fei-

tos máis relevantes. 

B4.4. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da 

lingua galega, así como 

identificar causas e conse-

cuencias dos feitos máis re-

levantes da súa historia so-

cial. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social 

da lingua galega nos anos de 

posguerra. CCL, 

CCEC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente o panorama lite-

rario no exilio, sinalando os au-

tores e obras máis destacados. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un texto de Blanco Amor e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos. CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.2. Comprensión e in-

terpretación de textos 

propios da vida cotiá re-

lacionados co ámbito la-

boral. 

B2.2. Comprender e interpre-

tar textos escritos propios 

da vida cotiá, pertencentes 

ao ámbito laboral. 

LGB2.2.1. Identifica a intención co-

municativa, o tema e os subte-

mas de escritos propios da vida 

cotiá relacionados co ámbito la-

boral. 

CCL 50% 10% 

Temporalización:  

xaneiro:                                   
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UNIDADE 6 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e o turismo. 

-  Utilizar correctamente o h. 

-  Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer as unidades que desempeñan esas fun-

cións. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.5. Comprensión e inter-

pretación de textos xor-

nalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos carac-

terísticos dos textos xornalísti-

cos de opinión: artigo de opi-

nión, columna e editorial. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo. 
CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas referidas 

ao uso do h. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 80% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, fa-

vorecendo o xurdimento 

de vínculos positivos ca-

ra ao seu uso. Conscien-

cia da necesidade e das 

potencialidades de enri-

quecemento persoal e 

colectivo do uso norma-

lizado da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso, asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.1. Identifica os procedemen-

tos de normalización e argu-

menta axeitadamente a necesi-

dade de continuar con este 

proceso na lingua galega. 

CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeita-

damente cada fenómeno. 

80% 5% 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 

períodos e xeracións da litera-

tura galega entre os anos cin-

cuenta e setenta do século pa-

sado, así como os principais au-

tores e obras. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole, 

resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico dos anos cincuenta. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:                               febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  
-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 

-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.4. Comprensión e inter-

pretación de textos ar-

gumentativos. 

B2.4. Comprender e interpre-

tar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a inten-

ción comunicativa de textos 

argumentativos. 

 

CCL 50% 5% 

B3.9. Recoñecemento e 

uso reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns e mais dos me-

canismos de cohesión 

textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e 

usar nexos textuais, así 

como os mecanismos gra-

maticais e léxicos de cohe-

sión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 

nexos textuais, así como os 

mecanismos gramaticais e lé-

xicos de cohesión interna. 
CCL 50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais e as 

perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos 

tipos. 

CCL 80% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de formación do plural. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 81 

 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

100% 10% 

B4.3. A lusofonía nas lin-

guas do mundo no sécu-

lo XXI. 

B4.2. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo, e coñe-

cer e describir o papel da 

lusofonía nas linguas do 

mundo no século XXI. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade 

lusófona e sabe describir a 

súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século 

xxi. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

70& 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os principais 

autores e obras da narrativa 

galega dos anos sesenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e re-

lacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada pe-

ríodo. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores dos anos sesenta, 

resume o seu contido e sinala 

os seus trazos característicos 

definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.11. Produción, en so-

porte impreso ou dixital, 

de textos propios da vida 

cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo. 

B2.11. Producir, respectando 

as súas características 

formais e de contido, tex-

tos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito 

administrativo. 

LGB.2.11.1. Produce, respectando as 

súas características formais e 

de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo: a ins-

tancia. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:                                    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Analizar mensaxes publicitarias. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co ocio. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas. 

-  Analizar oracións subordinadas substantivas. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico de acordo cunhas pautas dadas. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.6. Comprensión e in-

terpretación das mensa-

xes explícitas e implíci-

tas que transmiten os 

textos publicitarios dos 

medios de comunica-

ción. 

B2.6. Comprender e interpre-

tar as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten 

os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensa-

xes persuasivas que proveñen 

dos medios de comunicación. 
CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura crítica e 

reflexiva que permita 

identificar usos lingüísti-

cos discriminatorios. 

B2.7. Identificar os usos lingü-

ísticos que conteñan prexu-

ízos ou mensaxes discrimi-

natorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensa-

xes discriminatorias implícitas 

nos textos de medios de comu-

nicación, con especial atención 

á publicidade. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para corrixir e mellorar a 

presentación dos escri-

tos, para difundir os tex-

tos propios, coñecer ou-

tros alleos e intercam-

biar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC para 

corrixir e mellorar a pre-

sentación dos escritos, pa-

ra difundir os textos pro-

pios, coñecer outros alleos 

e intercambiar opinións. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 

divulgación de textos propios. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 83 

 

B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utili-

zando os procedementos de 

creación léxica. 
CCL 50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua ga-

lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfoló-

xicas relativas ao uso de certos 

sufixos deverbais. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 5% 

B4.8. Prexuízos lingüísti-

cos. 

B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a si-

tuación persoal en relación 

a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüís-

ticos atribuíbles a calquera lin-

gua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación 

axeitada. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así como 

os seus autores e obras máis 

representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura dos anos 

cincuenta. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura dos anos cin-

cuenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos da lite-

ratura dos anos cincuenta. 
CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

poetas das xeracións de pos-

guerra, resume o seu contido e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos das xera-

cións de posguerra (anos cin-

cuenta) e sinala os seus trazos 

característicos. 

80% 5% 

Temporalización: 

marzo:                             
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión cinematográfico. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co cine. 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

-  Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis desta-

cadas. 

-  Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que os definen. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-

za información e extrae con-

clusións a partir da informa-

ción obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais da 

lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 5% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 
100% 5% 
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B4.4. Situación sociolingü-

ística de Galicia.  Pre-

senza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e pri-

vados. Tendencias de 

evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística 

de Galicia, atendendo á 

presenza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e priva-

dos, así como ás tenden-

cias de evolución. 

LGB4.2.4. Describe a situación socio-

lingüística de Galicia e em-

prega a terminoloxía apropia-

da. 

CCL, 

CSC, 

CD 

70% 5% 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a 

partir da situación sociolingü-

ística actual. 

CCL, 

CSC 
70% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así 

como os seus autores e obras 

máis representativos, e coñe-

ce o desenvolvemento do te-

atro entre os anos cincuenta 

e setenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura de posgue-

rra. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura de posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos de 

autores da Xeración das Fes-

tas Minervais. 

CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos de autores 

da Xeración das Festas Mi-

nervais e sinala os seus trazos 

característicos. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.5. Comprensión e in-

terpretación de textos 

xornalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comuni-

cativa dun texto xornalístico e 

distingue entre información, 

opinión e persuasión. 
CCL 50% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a par-

tir da información obti-

da de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos, redac-

tados a partir da infor-

mación obtida de distin-

tas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, un texto argumen-

tativo propio a partir dun te-

ma dado sen documentación 

previa. 

CCL 50% 10% 

Temporalización: 

marzo:                               abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión televisivo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e a televisión. 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Recoñecer e analizar oracións subordinadas adverbiais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á in-

tención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á in-

tención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e co-

rrección. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro 

culto e incorpóraas ao seu dis-

curso. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras, os valores 

dos morfemas e as súas 

posibilidades combinato-

rias para crear novos ter-

mos e identificar a súa pro-

cedencia. 

.LGB3.3.3. Recoñece os valores de 

prefixos e sufixos e as súas po-

sibilidades combinatorias para 

crear novas palabras. 

CCL, 

CAA 
60% 10% 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia 

grega de prefixos habituais no 

uso da lingua galega. 
CCL 50% 5% 
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B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os di-

versos tipos. 

CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, favo-

recendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao 

seu uso. Consciencia da 

necesidade e das poten-

cialidades de enrique-

cemento persoal e colec-

tivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 

CCL, 

CSC 
60% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os autores e 

autoras máis representativos 

do panorama narrativo actual. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da literatu-

ra galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores e narradoras ac-

tuais. 
CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos da narrativa actual. 80% 10% 

 

Temporalización: 

abril:                                 maio:                                         
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

-  Recoñecer as principais relacións semánticas entre palabras. 

-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais de natu-
reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14.  Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos sobre 
as linguas para desen-
volver unha competen-
cia comunicativa inte-
grada. 

B3.14.  Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante a 
comparación e transfor-
mación de textos, enun-
ciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1.  Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B3.6.  Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6.  Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B3.8.  As principais regras 
de combinación impos-
tas polos predicados en 
función dos seus argu-
mentos; estruturas sin-
tácticas e tipos de ora-

B3.8.  Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación im-
postas polos verbos. 

LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identifi-
cando o verbo e os seus com-
plementos. 

CCL 100% 15% 
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ción segundo a natureza 
do predicado. 

B5.1.  Identificación e 
comprensión  dos distin-
tos períodos e xeracións 
da literatura galega des-
de 1916 ata a actualida-
de. 

B5.1.  Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1.  Identifica os autores e 
autoras máis representativos 
da poesía e do teatro actuais. CCL, 

CCEC 
80% 15% 

B5.2.  Lectura autónoma e 
comentario de obras re-
presentativas da litera-
tura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

B5.2.  Ler autonomamente e 
comentar obras represen-
tativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade 
e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma guia-
da, un texto poético ou teatral 
actual, sinala os seus trazos ca-
racterísticos definitorios e rela-
ciónaos co período literario co-
rrespondente. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 15% 

B2.10.  Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escri-
tos, para difundir os tex-
tos propios, coñecer ou-
tros alleos e intercam-
biar opinións. 

B2.10.  Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a pre-
sentación dos escritos, pa-
ra difundir os textos pro-
pios, coñecer outros alleos 
e intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3.  Usa as TIC como medio 
de divulgación das creacións 
propias. 

CCL, 

CD 
50& 10% 

 

Temporalización: 

 

maio:                           
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

-  Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os principais re-

cursos empregados. 

-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración de 
textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou dixi-
tal de textos argumenta-
tivos, redactados a partir 
da información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, redacta-
dos a partir da informa-
ción obtida de distintas 
fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumenta-
tivo propio a partir dun tema 
dado. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14. Identificación e pro-
gresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia co-
municativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante 
a comparación e trans-
formación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecemen-
tos para solucionar pro-
blemas de comprensión. 

B3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
70% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica de Galicia. A presen-
za da lingua galega nos 
principais ámbitos sociais 
e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e 
contextos sociais e priva-
dos así como ás tenden-
cias de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos socio-
lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CD 

80% 10% 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información com-
plementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fon-
tes de información impre-
sa ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-
za información e extrae con-
clusións a partir da consulta de 
materiais en distintos sopor-
tes. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B5.1. Identificación e com-
prensión  dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica creadores e 
creadoras de literatura en so-
porte dixital. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

100% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas 
de textos poéticos e tea-
trais representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente, facer au-
dicións e ler dramatiza-
damente textos poéticos e 
teatrais da literatura gale-
ga actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos de 
distintos xéneros da literatura 
galega actual en soporte dixi-
tal. CCL, 

CD 

50% 5% 

LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición e visualización de cre-
acións literarias en soporte di-
xital. 

50% 5% 

 

Temporalización: 

 

xuño:                         
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8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Ante a situación de pandemia provocada pola COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan producir ao longo do 

curso, alternando a docencia presencial coa non presencial, a maioría das actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos 

distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). Ademais do libro que cada alumna/o dispoña en formato papel, 

todo o alumnado disporá das mesmas unidades didácticas (12 por curso), dun xeito máis esquematizado pero practicamente cos mes-

mos contidos, en Edixgal.  

Na modalidade presencial, tendo presente que a función do profesor/a no proceso ensino-aprendizaxe é a de mediador entre o alum-
no/a e os contidos, a metodoloxía empregada neste proceso debe partir do principio de aprender a aprender; desta forma, poténciase 
unha aprendizaxe autónoma. O profesor/a proporcionará as ferramentas para que o alumno/a aprenda a aprender.  

Coa intención de valorar os coñecementos que o alumnado posúe, establecerase un diálogo no inicio de cada unidade, para levar a 
cabo unha metodoloxía motivadora e significativa, relacionando os coñecementos que eles/elas teñen cos novos, cos que se van en-
frontar e facer así unha ensinanza globalizadora. 

Para o desenvolvemento dos distintos bloques de contido, o alumnado lerá diversos textos literarios e xornalísticos; deles extraerá as 

súas características a través dun método indutivo.  Este  curso realizarán as actividades de maneira individual. Co todo,  o/a profesor/a 

prestará sempre atención individualizada a aqueles alumnos/as que a precisen. Tódalas actividades corrixiranse oralmente, entre to-

dos/as na aula, de maneira participativa. A metodoloxía empregada será motivadora, baseada na variedade de actividades (xogos de 

lingua, pasatempos, lectura comprensiva de textos...), que a ser posible poderán estar  apoiadas por imaxes, presentacións de “Power-

Point”, audicións musicais... Así mesmo, proporemos actividades de repaso.  

Ademais, debemos presentarlles a utilidade dos contidos, como por exemplo, a redacción dunha carta á directora do centro manifes-

tando preocupación pola mellora dalgunhas instalacións. 

Polo que respecta á lectura, para cada trimestre establecemos unha obra de lectura obrigada, variadas en xéneros e en soportes, e 

relacionadas coa materia ou cos contidos transversais. Para esta actividade empregaremos dúas sesións na clase e os/as alumnos/as 

lerán as obras pola súa conta. Nunha primeira sesión comezaremos a lectura, o/a profesor/a comentará os aspectos a ter en conta e 

tamén proporá actividades relativas ao contido ou aos elementos da narración. Se algún alumno/a comezara a lectura pódese estable-

cer un diálogo crítico ou reflexión colectiva sobre a obra. Logo, na segunda sesión, marcada polo profesor/a en acordo co alumnado, 

realizarase unha proba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 
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8.1 ESTRATEXIAS   METODOLÓXICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 

- Estudo de casos (proxectos) 

- Simulacións 

Posible secuencia: 

 

Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, ,etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para reforzo e apoio 

- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

- Lectura e comprensión de textos 

- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

- Resposta a preguntas 

- Resolución de problemas 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (rúbricas) 

- Exposicións orais 

- Probas escritas 

- Traballos individuais e en grupo 

- Observación do traballo na aula 
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8.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ademais do libro de cada alumno/a da editorial Anaya en formato papel, o alumnado de 3º e 4º de ESO terá á súa disposición enm 

EDIXGAL os mesmos temas, máis resumidos, así como outros materiais necesarios e imprescindibles para poder acadar unha avaliación 

positiva do curso (enlaces, resumos, videotutorais, presentacións...), ademais doutros materiais subidos polo profesorado. 

Outros recursos que se poden utilizar: 

 Fichas de traballo da diversidade, lecturas complementarias, material para o desenvolvemento das competencias... 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Recursos que ofrece a páxina web:  https://www.ogalego.eu/ 

 Recursos na web da SXPL, da Universidade  e da RAG (tradutores, dicionarios...). 

 

9. AVALIACIÓN 

9.1. AVALIACIÓN INICIAL  

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 
competencias clave. Esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 
conducentes a proporcionar unha visión o máis completa posible das fortalezas e debilidades do alumnado. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 
Educación Primaria, salvo que haxa alumnos/as con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 
Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para a casa, consistente, por exemplo, nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

A.  MEDIDAS COLECTIVAS:  

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do 
alumnado. 

B.  MEDIDAS INDIVIDUAIS:  

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, na casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado 
un nivel inferior ao dos compañeiros. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar 
pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 
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9.2. AVALIACIÓN CONTINUA 

9.2.1. PROCEDEMENTOS 

A avaliación caracterízase por ser continua, integradora e individualizada, polo que require unha constante recollida de información. 

Deste xeito, valoraranse  as actitudes e hábitos de traballo do alumnado, os coñecementos e os contidos procedimentais e, principal-

mente,  a consecución das competencias clave. Para iso, procederase á análise das distintas tarefas, probas e traballos realizados polo 

alumnado, tanto de forma presencial como telemática. 

Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais (ordinarias) e unha extraordinaria no mes de setembro. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, que se recollerá na avaliación inicial. A partir desta 

información,  o profesor seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos alumnos e planificará as activida-

des que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

9.2.2. INSTRUMENTOS 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Os criterios de cualificación varían, relativamente, de acordo ao tipo de actividade.  

Entre outros empregaranse os seguintes: 

 Probas escritas: todas as preguntas irán numeradas, e indicarase, se procede, a valoración de cada unha delas,  o descon-

to por faltas de ortografía (normalmente 0,2 décimas por cada falta e 0,15 por cada til), o tempo para a realización da 

proba, etc... 

 Probas prácticas: valorarase o manexo do ordenador e os programas que forman parte do currículo, o manexo das fe-

rramentas informáticas, o respecto das normas de seguridade, etc... 

  Probas orais: terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

 Traballos feitos individualmente: terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das 

fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc... 

 Traballos feitos en grupo: valorarase a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o ri-

gor científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

 Traballo na aula (ou na casa en caso de docencia non presencial): terase en conta a presentación do caderno de  clase 

(ben en formato papel, ben en formato dixital), as preguntas que se formulan, o respecto ás normas e aos materiais, o in-

terese pola materia, etc. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. De forma xeral, usaranse as seguintes ferramentas: 

 Rexistros de avaliación. 

 Probas  escritas: realizarase unha proba escrita cada dous temas, de tal maneira que ao menos haxa dúas por avaliación. Estas 
probas incluirán probas de lectura e comprensión. A lectura de carácter obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas 
que versarán sobre o contido da mesma. 

 Caderno da aula: avaliarase o traballo na aula a través do caderno do alumno ou alumna, ben en formato papel, ben en 
formato electrónico.  

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con 
exercicios e actividades preparados para este caso. 
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 Exposicións orais. 

Tanto as exposicións orais, como as escritas, incluído o caderno, avaliaranse seguindo os modelos de rúbrica que se achegan nos 
anexos. 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou casa), toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero (0). 

A ponderación dos instrumentos de avaliación realizarase normalmente do seguinte xeito: 

Probas escritas (CCL, CAA, CCEC): 70% Traballos (CCL) en relación con outras 

competencias: 20% 

Actitude e traballo na aula (CCL) en rela-

ción con outras competencias: 10% 

 Realizaranse dous exames por trimes-

tre onde os estudantes deben demos-

trar os coñecementos e capacidades, 

así como os seus recursos expresivos. 

  Nas probas concretas escritas, indica-

rase a cualificación numérica de cada 

cuestión. 

 

 Lecturas obrigatorias (CCEC). 

 Traballo na clase e/ou na casa e rexis-

trado no caderno (CAA, CSIEE). 

 Comentarios de textos literarios e/ou 

lingüísticos e textos de creación per-

soal (CAA, CCEC). 

 Traballos de investigación individuais 

ou en grupo (CAA, CCEC, CD, CMCCT, 

CSIEE). 

 Exposicións orais. dramatizacións, 

recitados...   

 Participación activa no traballo desen-

volvido na aula (CAA, CSC). 

 Respecto ás normas e ao traballo en 

equipo (CSC). 

 Uso correcto do material (CSC). 

 

  

Dentro do 10% da puntuación na actitude e observación do traballo na aula, tamén se terán en conta: 

 O esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 O progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 O interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 Unha actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 A contribución á convivencia. 

 O respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

9.3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS 

Recuperación das avaliacións por trimestres: o alumnado que non supere a correspondente avaliación deberá presentar con anteriori-

dade á proba escrita o caderno con todas as actividades realizadas en cada trimestre, coidando a ortografía e a presentación (marxes, 

enunciado das actividades, data...). A proba escrita realizarase ao comezo do seguinte trimestre ou no mes de xuño  e suporá o 70% da 

nota; o 30% restante corresponderá ao caderno de actividades.  

9.4. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, considérase que o/a alumno/a alcanzou os obxectivos fixados para a materia pen-

dente sempre que obteña unha avaliación continua positiva nas dúas primeiras avaliacións do curso en que está matriculado.  

En caso contrario, deberán realizar o correspondente exame de pendentes no mes de maio. A este efecto, ademais das actividades de 

repaso e reforzo que se realicen ao longo do curso, durante o mes de abril proporcionaráselles un plan intenso de actividades que ver-

sarán sobre os contidos mínimos esixibles na proba extraordinaria. 

No caso de que obteñan nesta proba un grao mínimo de consecución igual ou superior ao 70%, considerarase aprobada a materia. 
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En todo caso, a cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes. 

9.5. AVALIACIÓN FINAL 

Recuperación do curso: os alumnos deberán presentarse á recuperación final de xuño se non superaron o curso nos supostos anterior-

mente relacionados. Neste caso o profesor valorará o traballo realizado durante o curso ata un 30%.  A proba escrita corresponderase 

coas tres avaliacións e suporá o 70% da nota final.  

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta 

os criterios de cualificación explicados anteriormente. Á hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terase en conta que a nosa 

materia é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

9.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura 

e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáti-

cas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno/a seguir con 

éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educa-

tiva. 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar un traballo continuado 

nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario (non facelo supón 

tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na medida das súas 

posibilidades. As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas se-

sións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan abandonar unha ou máis 

materias, co agravio comparativo e mal exemplo que isto supón cara ao resto dos seus compañeiros.              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refira o aparta-

do 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o 

equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a promo-

ción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador.        
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10. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Ao alumnado repetidor que teña aprobada a materia de Lingua galega e literatura no curso anterior teráselle en conta esta circunstan-

cia e valorarase cunha ponderación do 20% a nota obtida nese ano (ex. ao alumnado que obtivera un 5 no curso anterior sumaríaselle 

un punto á nota obtida no presente curso). Para aquel alumnado que acadara unha avaliación negativa, faremos un seguimento máis 

individualizado dentro da aula. En ambos casos, procuraremos prestarlles o maior apoio posible para poder superar a materia. 

11. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 CL = Comprensión lectora: todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EOE = Expresión oral e escrita: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 CA = Comunicación audiovisual: todos os cursos. 

 TIC = Tecnoloxía da información e comunicación: en todos os cursos. 

 EMP = Emprendemento: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EC = Educación cívica: en todos os cursos. 

 PV = Prevención da violencia: en todos os cursos. 

 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

12.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

3.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

4.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

5.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

6- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         

7.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

9.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

10.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         
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5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

12.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

13.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
     

12.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento da programación didáctica. 

Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan  avaliar o funcionamento do pro-

gramado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso duns indicadores de logro para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta realiza-

rase ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:  

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE MELLO-

RA PERSOAL 

    Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos obxecti-
vos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unida-
de 

   

Descritores  
e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas se-
leccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
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Interdisciplinariedade    

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

13.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

 En 2º de ESO, mentres non se adopten outras medidas, é necesario que ao menos un alumno conte con reforzo educativo por 

parte do profesor da materia e, se fose posible, coa profesora de PT. 

 En 3º de ESO, debido ás dificultades competenciais que posúe un grupo de tres alumnos/as cómpre facer reforzo educativo 

con eles, a ser posible coa profesora de PT. 

 En 4º de ESO A, debido ás dificultades do grupo en xeral, é necesario adoptar as seguintes medidas: 

o Aplicación grupal de técnicas de estudo concretas, nomeadamente esquemas e mapas conceptuais. 

o Reforzo de técnicas instrumentais básicas: lectura, comprensión e expresión oral e escrita, ortografía... 

o Adecuación dos contidos mínimos. 

o Adecuación de materiais e probas de avaliación 

o Realizarase un meirande apoio ao alumnado con TDAH, Asperger, dislexia,... 

13.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

 Continúase cunha ACS para unha alumna de 4º de ESO A (cun nivel de referencia de 6º de EP) e que os informes médicos e psi-

copedagóxicos indican unha importante dificultade para o desenvolvemento normal das tarefas.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Este departamento participará nas seguintes actividades: 

a) Equipo de dinamización da lingua galega. 

b) Actividades letras galegas: relatorios, visitas,... 

c) Calquera outra que se organice desde o propio centro. 

15. PLAN DE REFORZO 

15.1.1. OBXECTIVOS 

a) Facilitar que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas. 

b) Reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

15.1.2. TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega e literatura é unha materia de contidos progresivos, polo que, agás no estudo das xeracións literarias, o 

resto dos conceptos son os mesmos, que se van ampliando cada curso. Por este motivo, o estudo da lingua vaise aplicar e reforzar du-

rante todo o curso escolar.  
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16. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua galega e literatura  1º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 2º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 3º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO B Carlos Vázquez García 

 

O xefe do departamento, 

 

 

 

Asdo. Carlos Vázquez García 
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17. ANEXOS 

17.1. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAL  

17.1.1 REXISTRO DE AVALIACIÓN DO CADERNO  

 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do ca-

derno, inclúe o 

curso, a materia, a 

data de inicio do 

caderno e o no-

me? 

       

           

Indícase o inicio de 

cada tema e apa-

rece a data en que 

toman os apunta-

mentos, se reali-

zan as actividades, 

etc.? 

       

           

Ao realizar unha 

actividade, cópiase 

o enunciado, ou 

polo menos indíca-

se o seu número e 

onde atopalo (pá-

xina do libro, foto-

copias, Internet, 

etc.)? 

       

           

Coidouse a orto-

grafía e o uso 

correcto dos sím-

bolos necesarios, 

así como a limpe-

za? 

       

           

Respectáronse as 

marxes e realizou-

se unha distribu-

ción adecuada dos 

contidos do cader-

no? 
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Incluíronse correc-

cións e aclaracións 

sempre que foi 

necesario? 

       

           

Realizáronse ilus-

tracións, debuxos, 

esquemas, resu-

mos e/ou mapas 

mentais, que axu-

den no estudo e 

comprensión do 

contido? 

       

           

 

NOTA: Esta escala de observación pódese empregar en calquera dos tres tipos de avaliación interna: 

-  Autoavaliación: os alumnos e as alumnas avalían o seu propio rendemento. 

-  Coavaliación: os alumnos avalíanse entre eles, intercambiando o seu papel de avaliados e avaliadores alternativamente. 

-  Heteroavaliación: a que realiza o profesorado ao seu alumnado. 

17.1.2.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

1 
 Saúda ao comezar, 

preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Saúda ao comezar e 

nomea o tema a tratar. 

Saúda ao comezar e/ou 

preséntase. 

2 

 Vocaliza, usa o volume 

e o ton de forma co-

rrecta e coida a lingua-

xe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e 

o ton de forma correcta, 

pero non coida a lingua-

xe non verbal. 

Coida a linguaxe non 

verbal. 

Usa o volume de forma 

adecuada. 

3 

 Realiza unha introdu-

ción esquemática e a 

orde da exposición é 

lóxica. 

A orde da exposición é 

lóxica. 

Realiza unha introdución 

esquemática da exposi-

ción. 

A exposición presenta 

certa orde. 

4 
 Achega conclusións, 

invita a realizar pregun-

tas e despídese. 

Achega conclusións e 

invita a realizar pregun-

tas. 

Achega conclusións ou 

invita a realizar pregun-

tas. 

Despídese. 

C
O

N
TI

D
O

  

D
A

 E
X

P
O

-

SI
C

IÓ
N

 

5 

 A información que 

transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que 

transmite é do tema, 

pero ten algunhas inco-

rreccións. 

A información que 

transmite é correcta, 

pero doutro tema. 

A información que 

transmite é doutro tema 

e ademais é errónea. 
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6 

 A información foi traba-

llada e elaborada polo 

propio alumno ou 

alumna a partir das 

fontes de información 

indicadas. 

A información parece 

ter sido elaborada polo 

alumno ou alumna, pero 

non indicou as súas 

fontes. 

Parte da información 

transmítese directamen-

te desde unha ou varias 

fontes. 

A información simple-

mente transmítese des-

de as fontes sen com-

probar a súa fiabilidade. 

7 

 Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e 

amena, utilizando vo-

cabulario (técnico) 

acorde ao tema. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e utiliza 

vocabulario (técnico) 

acorde co tema. 

Emprega vocabulario 

(técnico) acorde co te-

ma. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada. 

8 
 Responde ás preguntas 

con acerto e precisión. 

Responde ás preguntas, 

pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha 

pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningu-

nha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
IO

 

9 

 Interactúa co auditorio 

mediante varias activi-

dades que facilitan a 

comprensión do tema 

da exposición. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio que facili-

ta a comprensión do 

tema. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio, pero non 

facilita a comprensión 

do tema por desviarse 

del. 

Non realiza ningunha 

actividade de apoio que 

facilite a comprensión 

do tema da exposición. 

10 

 Emprega apoio audiovi-

sual para recordar da-

tos ou dar exemplos 

importantes, e é creati-

vo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que non achega 

información relevante 

ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que se limita a ler 

ou proxectar, sen reali-

zar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio 

audiovisual ou carece 

del. 

17.1.3.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON FERRAMENTAS DIXITAIS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 
 A presentación é creati-

va, amena e orixinal. 

A presentación mostra 

certa creatividade e é 

amena. 

A presentación está 

desenvolvida a partir 

dun equipo xa existente. 

A presentación non é de 

autoría propia. 

2 

 A presentación cobre o 

tema con profundidade, 

mostrando un coñece-

mento profundo sobre 

el. 

A presentación cobre o 

tema de forma adecua-

da, mostrando un coñe-

cemento adecuado so-

bre el. 

A presentación cobre o 

tema, pero só inclúe 

información esencial 

sobre el, mostrando 

certos erros na asimila-

ción do contido. 

A presentación apenas 

inclúe a información 

esencial do tema, mos-

trando erros ou caren-

cias na asimilación do 

contido. 

3 

 O uso de imaxes e/ou 

vídeos é amplo e ade-

cuado, axudando á com-

prensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é correcto; algu-

nhas imaxes axudan á 

comprensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é limitado, e non 

achegan nada nin axu-

dan á comprensión do 

tema. 

Empréganse imaxes e/ou 

vídeos que acaparan a 

exposición do tema, 

pero non achegan nada 

ao traballo. 

4 
 A presentación ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

A presentación ten entre 

2 e 4 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten entre 

5 e 7 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten 8 ou 

máis erros ortográficos 

ou gramaticais. 
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5 

 A presentación inclúe 

portada (que introduce o 

tema e aos autores) e un 

índice, e remata cunha 

diapositiva de conclu-

sións e unha de agrade-

cemento que ademais 

invita a realizar pregun-

tas. 

A presentación inclúe 

unha portada e remata 

cunha diapositiva de 

conclusións e unha de 

agradecemento que 

ademais invita a realizar 

preguntas, pero carece 

de índice. 

A presentación inclúe 

unha portada e un índi-

ce, e remata cunha dia-

positiva de conclusións e 

unha de agradecemento, 

pero non invita a facer 

preguntas. 

A presentación inclúe 

unha portada, pero non 

un índice, nin conclu-

sións, nin invita a facer 

preguntas. 

6 

 A presentación mostra 

unha orde lóxica na 

exposición do contido: é 

doado de seguir. 

A presentación está 

bastante organizada; 

algunha idea ou transpa-

rencia parece fóra de 

lugar, pero en xeral é 

doada de seguir. 

A presentación é un 

pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas ou trans-

parencias parecen fóra 

de lugar. 

As ideas parecen estar 

ordenadas ao azar, con 

ideas e transparencias 

totalmente fóra de lugar. 

Tamén pode tratarse 

dunha copia doutra 

presentación. 

7 

 A carga de traballo está 

dividida equitativamente 

e é compartida por to-

dos os membros do 

grupo. 

A carga de traballo está 

dividida equitativamen-

te, pero non é comparti-

da por todos os mem-

bros do grupo. 

Unha ou dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

Máis de dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 

 

17.1.4.  RÚBRICA DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 

 O tema obxecto do tra-

ballo está ben definido e 

trátase de forma ade-

cuada. 

O tema está definido 

parcialmente, pero trá-

tase de forma adecuada. 

O tema está ben defini-

do, pero déixanse pun-

tos importantes sen 

tratar. 

O tema está definido 

parcialmente e a infor-

mación sobre el é esca-

sa. 

2 
 O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema é excelente. 

O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema parece ser bo. 

O texto mostra certos 

erros na asimilación do 

contido. 

O texto mostra erros e 

carencias na asimilación 

do contido. 

3 
 O uso de imaxes e info-

grafías é amplo e ade-

cuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías é correcto. 

O uso de imaxes e info-

grafías é limitado, pero 

adecuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías non achega nada 

ao traballo. 

4 
 O traballo ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

5 
 A presentación do traba-

llo é esmerada e coida-

da. 

A presentación do traba-

llo é adecuada. 

A presentación do traba-

llo é algo pobre. 

Descoidouse a presenta-

ción do traballo. 

O
R

G
A

N
I-

ZA
C

IÓ
N

 

6 

 A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, e é seguida 

por un índice. 

A portada só indica o 

tema obxecto do traba-

llo, e é seguida por un 

índice. 

A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, pero carece 

de índice. 

A portada non introduce 

o tema obxecto do tra-

ballo ou aos autores, e 

carece de índice. 
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7 

 O contido do traballo 

está ben estruturado; 

unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, 

con transicións e uso de 

títulos claros, mantendo 

o formato. É doado de 

ler. 

O traballo está bastante 

organizado; aínda que 

algunha idea parece fóra 

de lugar, as transicións 

entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde 

empregada é clara. 

Ademais, mantense o 

formato, facilitando a 

súa lectura. 

O traballo é un pouco 

difícil de seguir; algunhas 

ideas parecen fóra de 

lugar ou empregáronse 

mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a 

orde e/ou o formato. 

As ideas dentro do tra-

ballo parecen estar or-

denadas ao azar, con 

algunhas totalmente 

fóra de lugar. Ademais, 

non se mantén o forma-

to; custa lelo. 

8 

 O final do traballo inclúe 

unha reflexión e conclu-

sións propias. 

O final do traballo inclúe 

unha reflexión. 

O final do traballo inclúe 

conclusións, pero ningu-

nha reflexión. 

O final do traballo non 

inclúe reflexión nin con-

clusións, ou si as inclúe, 

pero parecen copiadas 

doutra fonte. 

 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 
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 2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular  

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas  

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula  

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica  

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación  

 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe  

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

 

Indicadores de logro  

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo 

para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

 
Grao de consecución dun estándar 

 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao 

esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles  

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Criterios de cualificación e instrumentos  

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos  

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios. "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica  

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio  

 Achega de producións dun alumno/a 
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OUTROS ASPECTOS 
 

Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 

Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo:MAB3.2.3. 

MA: Abreviatura da área: Matemáticas 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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3.- Contexto  

  

1.- Contexto do centro  

 

 Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

Centros adscritos: 

CEIP de Lousada. 

Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que 
acode desde a cidade de Lugo. 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 1º, 2º, 3º e 4º 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. 

A actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio 
e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. 
 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

 Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará 

determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

Outras características 

 

2.- Obxectivos (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

  

1 
Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

2 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 

material e intelectual. 

3 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 

xustiza social e material. 

4 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

5 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

6 Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura dobenestar común. 

7 
Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

8 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

9 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 

instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

10 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

11 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 
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12 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

13 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

14 
Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

15 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

16 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

17 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 
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   4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 2º ESO    

       

  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización  Probas 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas 

 B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 
Anual 

  

 B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. 

 
B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación doproblema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

 
B1.3. 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

 
B1.4. 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 

correspondentes. 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contextos matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:Recollida ordenada e a organización de dato 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ª Avaliación 

 
B2.1. 

Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica e operacións. Operacións con calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 
 

 

 

Sep-Oct 

 

 

 

30 

 

 

 

X 
B2.2 

Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de fraccións. Representación, ordenación e 

operacións. 

B2.5 Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: operacións. 

B2.6 Potencias de base 10. Utilización da notación científica para representar números grandes. 

B2.8 Xerarquía das operacións. 

B2.3 Números decimais: representación, ordenación e operacións.  

 

 

 

 

 
Nov-Dec. 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

X 

B2.3 
 
Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

B2.4 Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. 

 
B2.9 

Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con 

calculadora. 

B2.10 Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). Aumentos e diminucións porcentuais. 

B2.7 Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

B2.11 
Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria.Factores de conversión. Magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

Constante de proporcionalidade. 

B2.12 
Resolución de problemas  nos  que interveña a proporcionalidade directa ou inversa, ou variacións porcentuais. 

Reparticións directa e inversamente proporcionais 

  B2.13 Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.    
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2ªAvaliación 

 
B2.14 

Significados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do cálculo (números triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc.). 
 
 

Xane-Feb 

 
 

22 

 
 

X 
B2.15 

Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos xerais 

baseada na observación de pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

 
B2.16 

Operacións con expresións alxébricas sinxelas. Transformación e equivalencias. Identidades. Operacións con 

polinomios en casos sinxelos. 

B2.17 
Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos. 

Interpretación das solucións. Ecuacións sen solución. Resolución de problemas. 
 

Feb-Mar 

 

22 

 

X 

B2.18 
Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Métodos alxébricos de resolución e método gráfico. 

Resolución de problemas. 

  B4 BLOQUE 4: Funcións    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Avaliación 

  
B4.1 

Concepto de función: variable dependente e independente; formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica 

e fórmula); crecemento e decrecemento; continuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e mínimos 

relativos. Análise e comparación de gráficas. 

 

 

Abril-Maio 

 

 

15 

 

 
X 

 
B4.2 

Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación da pendente da recta. Representacións da recta a partir da 

ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta. 

B4.4 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas. 

B3 BLOQUE 3: Xeometría    

B3.1 Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Xustificación xeométrica e aplicacións.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

B3.2 
Semellanza: figuras semellantes. Criterios de semellanza. Razón de semellanza e escala. Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos semellantes. 

 B3.3 Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos; clasificación. Áreas e volumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mayo-Junio 

 
B3.4 

 
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. 

B3.5 Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas. 

  

 B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 
 B5.1 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

B5.2 Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. 

B5.3 Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias; diagramas de caixa e bigotes 

B5.4 Medidas de tendencia central. 

B5.5 Medidas de dispersión: rango e cuartís, percorrido intercuarílico, varianza e desviación típica. 

B5.6 
Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e interpretación de 

gráficos e elaboración de informes. 

B5.7 Fenómenos deterministas e aleatorios. 

B5.8 
B5.8. Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa comprobación. 
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B5.9 

 
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante a simulación ou experimentación. 

   

 

 

 

 
X 

B5.10 Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

B5.11 Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

B5.12 Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 
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 Todas asAvaliacións  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro   Temas transversais  

   

Temas Identif. Identif. Identific Competencias      Temas transversais 

  
 

contidos 

 
 

criterios 

 
 

Estándar 

 
 

Clave 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo 

de 

consecución 

 
 

Pr.escr 

 
 

Observación 

 
 

CL 

 
 

EOE 

 
 

CA 

 
 

TIC 

 
 

EMP 

 
 

EC 

 
B1.1 B1.1. MAB1.1.1. CCL/CMCCT 

Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 
B1.2.B1.3. 

 

 

 
B1.2. 

MAB1.2.1 CMCCT 
 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

   
X X 

  
X X 

MAB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.    X X   X X 

MAB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 

utilidade e eficacia. 

   
X X 

  
X X 

MAB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o 

proceso de resolución de problemas. 

   
X X 

  
X X 

 

B1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MAB1.3.1. CMCCT/CCEC 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

   
X X 

  
X X 

MAB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 

valorando a súa eficacia e idoneidade. 

   
X X 

  
X X 

 

 
B1.3. 

 
B1.4. 

MAB1.4.1. CMCCT 
Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, 

analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

   
X X 

  
X X 

 
MAB1.4.2. 

 
CMCCT/CAA 

Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións 

entre o problema e a realidade. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

B1.4. B1.5. MAB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

   
X X X X X X 

 

 

 
 

B1.5. 

 

 

 
 

B1.6. 

MAB1.6.1. CMCCT/CSC dentifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.    X X   X X 

MAB1.6.2. CMCCT/CSIEE 
Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

   
X X 

  
X X 

MAB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 

problemas dentro do campo das matemáticas. 

   
X X 

  
X X 

MAB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.    X X   X X 

MAB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e 

propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

   
X X 

  
X X 

B1.5. B1.7. MAB1.7.1. CMCCT/CSIEE/CSC Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.    X X   X X 

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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0  

 

 

B1.5. 

 

 

 

B1.8. 

 

 

 

B1.8.3.MAB1.8. 

 

 

 

CMCCTCMCCT/CAA/C 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación 

da crítica razoada). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo 

e á dificultade da situación. 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 

procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

    

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

B1.6. B1.9. MAB1.9.1. CMCCT/CSIEE 
Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

   
X 

   
X X 

B1.6. B1.10. MAB1.10.1. CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das 

ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

 

B1.7. 

 

 

 

 

B1.11. 

MAB1.11.1. CMCCT/CD 
Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

   
X X X X X X 

MAB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas 

e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

   
X X X X X X 

MAB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

   
X X X X X X 

MAB1.11.4. CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 

   
X X X X X X 

MAB1.11.5. CMCCT Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
   

X X X X X X 

 

 

 
 

B1.7. 

 

 

 
 

B1.12. 

 
MAB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 

son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e compárteos para 

a súa discusión ou difusión. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

MAB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.    X X X X X X 

 
MAB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de Aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas 

de mellora. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

MAB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.    X X X X X X 

 
Avaliación 1 

 

 

 

 

 

 
1-2 

 

 

 

 

 

 
2.5.B2.6.B2. 

 

 

 

B2.1. 

MAB2.1.1. 
 

 

 

 

 

 
CMCCT 

Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
 

100% 
X X X 

   
X 

 

 
MAB2.1.2. 

 

Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

 
 

100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 

 
MAB2.1.3. 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

 
 

50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

 

 
B2.2. 

MAB2.2.1. 
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións 

con potencias. 
 

100% 
X X X 

   
X 

 

MAB2.2.2. 
Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 
 

100% 
X X X X 

  
X 

 

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 100% X X X X   X  
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B2.8.B2.9. 

 
B2.3. 

 
MAB2.3.1 

 
CMCCT 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo 

mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía das operacións. 

 
 

100% 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

 

B2.9. 

 

B2.4. 

MAB2.4.1. 
 

CMCCT 

Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión 

esixida na operación ou no problema. 
 

50% 

 
X X X 

  
X 

 

MAB2.4.2. 
Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 

(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 
 

50% 
X X X X 

 
X X 

 

 
3 

 

.B2.11.B2.1 

 

B2.5. 

MAB2.5.1. 
 

CMCCT 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de 

porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 
 

100% 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

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

proporcionais. 
 

100% 

 
Avaliación 2 

 

4 

 

 

.14.B2.15.B 

 

 

B2.6. 

MAB2.6.1. 
 

 

CMCCT 

Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas 

ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 
 

100% 
X X X X X X X X 

MAB2.6.2. 
Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 
 

100% 
X X X X X X X X 

MAB2.6.3. 
Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 

alxébricas. 
 

100% 
X X X X X X X X 

5 
 
2.17.B2.18. 

 
B2.7. 

MAB2.7.1.  
CMCCT 

Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son solución desta. 100% X X X X X X X X 

MAB2.7.2. 
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
 

100% 
X X X X X X X X 

 
Avaliación 3 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 
B3.1. 

 

 
B3.1. 

 
MAB3.1.1. 

 

 
CMCCT 

 

Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas 

pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

 
 

100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 

MAB3.1.2. 
Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de 

polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais 
 

100% 
X X X X 

  
X 

 

 

B3.2. 

 

B3.2. 

MAB3.2.1. 
 

CMCCT 

Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 

semellantes. 
 

50% 
X X X 

   
X 

 

MAB3.2.2. 
 

Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza 
 

50% 
X X X 

   
X 

 

 
 

B3.3. 

 
 

B3.3. 

MAB3.3.1. CMCCT/CCEC Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 50% X X X X X  X X 

MAB3.3.2. CMCCT/CCEC 
Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os 

medios tecnolóxicos axeitados. 
 

50% 
X X X X X X X 

 

MAB3.3.3. CMCCT Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 50% X X X X   X  

B3.4.B3.5. B3.4. MAB3.4.1. CMCCT 
Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as 

linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. 
 

100% 
X X X X 

  
X X 

  
B4.1. MAB4.1.1. 

  

Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 
 

50% 
X X X X 

  
X 
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B4.1. 

B4.2. 
MAB4.2.1 CMCCT Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 100% X X X X   X  

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características. 100% X X X X   X  

 

 

 
B4.2.B4.4. 

 

 

 
B4.3. 

MAB4.3.1. 
 

 

 
CMCCT 

Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da 

recta correspondente. 
 

100% 
X X X X 

  
X 

 

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 100% X X X X   X  

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 100% X X X X   X  

 
MAB4.3.4. 

 

Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional 

(lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

 
 

50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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B5.3.B5.4.B 

 

 

B5.1. 

MAB5.1.1. 
 

 

CMCCT 

Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta 

as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente. 
 

100% 
X X X X X X X X 

MAB5.1.2. 
Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o 

máis axeitado, e emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 
 

100% 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

MAB5.1.3. 
 

Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
 

100% 

 

B5.4.B5.5.B 

 

B5.2. 

MAB5.2.1. 
 

CMCCT 

Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as 

medidas de tendencia central, o rango e os cuartís. 
 

50% 
X X X X X X X X 

MAB5.2.2. 
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre 

unha variable estatística analizada. 
 

50% 
X X X X X X X X 

 
 

7.B5.8.B5.9. 

 
 

B5.3. 

MAB5.3.1.  
 

CMCCT 

Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% X X X    X  

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 50% X X X X   X  

MAB5.3.3. 
Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación 

desta mediante a experimentación. 
 

100% 
X X X X 

  
X 

 

 

 
.B5.11.B5.1 

 

 
B5.4. 

MAB5.4.1. 
 

 
CMCCT 

Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados  posibles, apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 
 

50% 
X X X 

   
X 

 

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 100% X X X X     

MAB5.4.3. 
Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa 

en forma de fracción e como porcentaxe. 
 

100% 
X X X 

   
X 

 

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación 

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto cas tarefas on line plantexadas ao alumnado no período de docencia presencial supoñen un 10% da Aval total. 
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 6.- Metodoloxía  

 

 1.- Estratexias metodolóxicas 
 

1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

 

Uso habitual das TIC, aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex…. 

Papel facilitador do profesor/a 

 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 

 

  2.- Outras decisións metodolóxicas 
 

1.- Agrupamentos  

 Reforzar a observación directa e a atención individualizada. 

 

2.- Tempos  

  

 

 3.- Espazos  

 Aula ordinaria,biblioteca,aula informática. 

4.- Materiais  

 Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra, ... 

5.- Recursos didácticos  

 Proxecto Edixgal 
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1 

Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Titor-Pais 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares 

 

 

3 
Procedemento avaliación 

continua 

 

Temporalización 

 A temporalización está sinaladas no sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 

 

 

 

 

 

3 
Procedemento avaliación final  

 Quen debe ir á avaliación final? 

Alumnos con algunha avaliación suspensa: terán dereito a presentarse á avaliación final para 
recuperar ditas avaliación. Ou ben aqueles que teñan toda a materia suspensa.  

 

 En que consistirá a proba ? 

Sobre os estándares asociados ás  avaliacións non superadas. 

 

 Que estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

Todos. 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 

Probas escritas,saídas ao encerado,observacións, confección de gráficas, resolución de 

problemas, exercicios ... relacionados cos estándares. 

Contidos 

A cualificación estará sinalada en cada proba. En caso contrario tódolos exercicios puntuan 

por igual 

Como se cualifican as probas, observación? 

Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 

obtida por observación.A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou 

iguaol a 5 e ningún dos exames é menor ca 3. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, ... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado.Cualificación das tarefas on line se a situación o 

require. 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

Non se fará recuperación das probas. 

Como se recupera unha proba non superada? 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a 

materia impartida na avaliación. A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 10% 

da observación.Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

Como se recupera unha avaliación non superada? 
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No caso de acadar o 5 nas avaliacións suspensas, calcúlase a nota final como nota media 

das tres avaliacións. 

No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será  un 4. 

Redondeo matemático a número enteiro. 

 

 

4 
Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 

etc.? 

Realizarase unha única proba escrita,normalmente 10 preguntas sobre os estándares 

mínimos(100% grao mínimo de consecución).O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria.Redondeo matemático a número enteiro. 

5 
Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

 

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Repartirase a materia en dúas avaliacións parciais sobre a materia impartida de forma 

presencial no curso anterior.O profesor do alumnado darálle boletíns de exercicios sobre os 

que versarán as probas e fará o seu seguimento. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

Realizarase unha proba por avaliación parcial,o 100% da nota do exame será a nota da 
avaliación parcial. Se a media aritmética das duas probas é maior ou igual que 5, quedará 
superada a materia. No caso contrario deberá presentarse á proba a realizar no mês de Maio. 
Todo alumno que supere a materia do curso actual, automáticamente quedará aprobada a 

pendente. 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

Se o alumno aprobou por parciais a súa cualificación final será a nota media destas 

avaliacións ,noutro caso a nota obtida en Maio. 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

Coincide coa extraordinaria do curso. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba extraordinaria. 

Redondeo matemático a número enteiro. 

 

 
A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre 

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada cun cero no devadito exame. 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     
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2.- Avaliación da programación didáctica  

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará?  

 
Sempre que se considere oportuno.Nas reunións de departamento sempre falaremos da programación. 

 

Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Axustar a temporalización. 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Observacións:  
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9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 
 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta anecesidade. 

a) Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos. 

 

 a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

 

 

 b) Espazos diferenciados? 

 

 

 c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Recursos didácticos adaptados as necesidades dos alumnos 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas. 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Valolarase a necessidade de apoio da PT en alumnado de  2º,  3º Aplicadas e 4º Aplicadas. 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Temos unha ACI en 4º. 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

 

 

 e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Segundo as necesidades, características e demanda dos alumnos. Neste curso hai dous repetidores de curso pero cambiaron 
de Académicas para Aplicadas. 
 

 

 f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
 

 a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

En 1º ningún. En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase 
despois de reunión co equipo orientación. 
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b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non 

 

c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non 

 

d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

Non 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) CURRICULARES 
  

 a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

 En 4º Aplicadas hai un alumno. 

  

 b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

 Non 

  

 c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

 Non 

  

 d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

 Neste curso non. 

  

  

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

 Reunión de profesores atendendo as particularidades e evolucións de cada alumno. 



 

 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

O departamento non ten previsto realizar ningunha actividade extraescolar con este curso. 
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DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

 

  

Aprobación desta programación e envío 
 

   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   
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 RELACIÓN COA RESOLUCIÓN  

 

 Res.27/7/2015 (DOG 29)  

 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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Observacións: 
 
1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o requiran, 

do ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e empregando webex.  
2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 2022 

adicarase á preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de apoio, reforzo 
ou ampliación segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
Na presente programación didáctica seguirase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que 

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 

Así mesmo cabe sinalar que a Programación non é un documento pechado polo que, o 
profesorado da materia irase adaptando aos cambios necesarios, fundamentalmente debido a 
situacións sobrevidas que poidan afectar ao desenvolvemento normal do curso. Neste sentido, 
a presente programación inclúe, fundamentalmente nos ANEXOS de cada curso, adaptacións 
relativas á modificación do ensino presencial, semipresencial ou a distancia, que se poidan 
desprender da evolución da Pandemia causada pola COVID-19, así como certas medidas de 
adaptación dos contidos que impliquen situacións de risco, é dicir, evitar o uso da práctica 
instrumental con frauta doce, así como extremar as precaucións no uso dos instrumentos Orff, 
desinfectando os instrumentos e as superficies de traballo, na medida do posible, antes e 
despois de cada uso. Ademais non se levará a cabo a interpretación de danza, só se usará como 
recurso similar a percusión corporal, que o alumnado practicará mantendo as distancias de 
seguridade axeitadas para evitar riscos. 
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A música é unha das principais manifestacións culturais ao longo dos tempos, a través da cal 
homes e mulleres expresaron o seu mundo interior, as súas inquedanzas, pensamentos e 
emocións, dun xeito artístico e excepcional. Así mesmo, é unha arte viva e experiencial, que lle 
permite a todo o alumnado experimentar coas súas posibilidades instrumentais, vocais e de 
movemento, a través do coñecemento dos procedementos compositivos constitutivos desta arte.  

 
A posibilidade de gravar o son fixo que se modificasen sensiblemente as relacións entre 

creadores, intérpretes e público; en efecto, os medios de comunicación contribúen á difusión 
masiva desta arte, ao mesmo tempo que as tecnoloxías da comunicación permiten ampliar 
considerablemente os referentes musicais da sociedade grazas ás súas achegas a toda a produción 
musicográfica mundial. Neste senso, a música faise presente en todas os opcións de lecer da 
mocidade: os concertos en vivo, a televisión, os videoxogos, o cine, a publicidade, a internet, 
plataformas dixitais, etc. 
 

A materia de música na educación secundaria obrigatoria ten como obxecto guiar e afianzar 
os coñecementos musicais e a actitude ante a música que o alumnado alcanzou na educación 
primaria, situándoos nun marco de competencias que lle posibilite gozar da creación e da escoita 
musical; así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto entre a música de carácter 
masivo e a gran tradición musical, xa que é un medio habitual de diversión e entretemento entre 
os mozos e mozas; por isto, cómpre afondar nesta etapa nas raíces culturais da música galega e a 
europea, recoñecéndoa como parte fundamental do noso patrimonio cultural, xa que, soamente a 
través do coñecemento profundo da nosa realidade cultural será posible desenvolver un 
achegamento ás culturas musicais doutros pobos. 
 

Por estes motivos, a educación neste ámbito na etapa secundaria obrigatoria quere ser unha 
canle que permita por en funcionamento a iniciativa, a sensibilidade e a creatividade do 
alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística propia, ao mesmo tempo que 
desenvolver actitudes de valoración da liberdade de expresión, ao achegarse ás expresión 
musicais doutros pobos, o que contribúe ao fomento da sensibilidade e á ampliación do propio 
horizonte estético. A vía de consecución destes obxectivos é a través da audición, da 
interpretación e da creación propia e allea. 
 

Alcanzar estes obxectivos esixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e 
do sentido crítico sobre as manifestacións musicais que a sociedade da comunicación pon ao seu 
alcance. Tomar conciencia do gusto estético propio exixe así mesmo, o desenvolvemento de 
valores persoais como os da dignidade, a liberdade, a autoestima e a seguridade nun mesmo, 
entre outros valores, especialmente no desenvolvemento artístico da práctica musical e do 
movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais. 
 

 
Contribución da materia ao logro das competencias básicas 
 
A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e 

artística en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e 
valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias 
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perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer elementos para a elaboración de 
xuízos fundamentados respecto das distintas manifestacións musicais, establecendo conexións 
con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico os que se circunscribe cada obra. 

 
Colabora ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal, mediante 

o traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a 
composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa e 
de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades 
relacionadas especialmente coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades 
tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores 
clave para a adquisición desta competencia. Non pode esquecerse tampouco que a organización e 
realización de actividades musicais no centro escolar require a utilización de habilidades sociais 
para traballar en equipo co fin de levar a cabo un proxecto común: poñerse no lugar doutro, 
valorar as ideas dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un 
ben común. 

 
A música contribúe tamén á competencia social e cidadá. A participación en actividades 

musicais e de movemento de distinta índole, especialmente as relacionadas coa interpretación e 
creación colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de habilidades 
para relacionarse cos demais. A participación en experiencias colectivas, musicais e de 
movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as 
súas propias accións coas doutros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución dun 
resultado. 

 
A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, 

favorece a comprensión de diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en que vivimos, 
fomentando a valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva fusión de estilos e 
culturas que se está a realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas 
nosas vidas, sobre o uso que dela se fai na publicidade e noutros medios como elemento de 
manipulación emotiva, e sobre o seu papel na economía e na creación de novas profesións, 
desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

 
A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento da competencia no 

tratamento da información e da competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo 
da música posibilita o coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os 
distintos formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son 
relacionados, entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 
Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 
autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. 

 
Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co tratamento 

da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración o uso de produtos 
musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 
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A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender, 
potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma como 
a atención, a concentración e a memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

 
Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, do mesmo xeito 

que outras áreas, a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso dun 
vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe 
verbal e coa valoración do enriquecemento que a dita interacción xera. 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico a 
música realiza a súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando 
sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar 
hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da música ou co 
uso correcto da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, 
senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta competencia. 

 
A música contribúe á competencia matemática poñendo en evidencia a necesidade do 

manexo de principios matemáticos para a comprensión dos elementos básicos da linguaxe 
musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, o timbre ou as agrupacións dos sons en 
distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas 
matemáticas e a física correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a 
fractal. 
 

Os elementos do currículo básico organízanse en catro bloques, moi relacionados entre si, 
que comparten múltiples elementos:  

 
- "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental e corporal coa improvisación e a 
composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa; 
 
- "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado 
das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión do feito musical; 
 
- "Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor 
do patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características 
distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; 
 
- "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre 
música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á proximidade que 
as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación 
entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula.  
É de gran importancia empregar unha metodoloxía adecuada a este enfoque curricular, que 
posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, traballando de xeito 
colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, 
para a comunidade educativa e para o contorno social. 
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Alumnado e niveis para o curso 2021-2022 no CPI Tino Grandío 

O departamento imparte docencia ao alumnado distribuido nos seguintes grupos e niveis: 

2º ESO: 11 alumnos/as  (a maioría na sección bilingüe) 

3º ESO-A: 16 alumnos/as. 

4º ESO (é optativa e mestura alumnado de A e B): 7 alumnos/as. 

Alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores: Non hai 

 

 

2.- CURSO 2º ESO: MÚSICA 

 2.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 2º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical , utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

CCEC 
CCL 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou 
a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

CCEC     
CMCCT 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos 
con formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e 
cuaternarias. 

CCEC     
CMCCT 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

CCEC     



Departamento de Música  CPI Tino Grandío 

 

Curso 2021-22 

8 

 

clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

CCEC   CAA 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar 
arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

CCEC   CAA 

1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC   CAA 

1.4.2. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

CCEC 

1.4.3. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC   CAA 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC   CAA 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades, e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE  

1.6.1.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras.  

CSC 

1.6.2. - Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo.  

CSC 

1.6.3.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

CCEC     

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos 
da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

CCEC 

2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e audición. 

CSC 

2.4.1.- Describe os elementos das obras musicais propostas. CCL     CCEC 
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2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. CCEC 

2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

CCL 

2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

CSC 

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. CSIEE 
CD 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Recoñece e crea distintas manifestacións de danza. CCEC    

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa 
sociedade. 

CCEC 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade 
selectiva. 

CCEC    

3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego. 

CCEC    

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC     

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e 
galegos.  

CCEC     

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do 
patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas. 

CCEC   CSIEE 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre as novas tendencias, representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 
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4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD     

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CD    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD   

2.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer, identificar e manipular as calidades do son: timbre, duración, intensidade e 
altura. 

● Coñecer a grafía musical básica. 
● Relacionar a linguaxe musical coas calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Diferenciar as principais texturas nunha audición, coa axuda da partitura. 
● Identificar e clasificar as voces humanas polo seu rexistro e coñecer as máis habituais. 
● Coñecer auditivamente os instrumentos musicais da orquestra, da banda e populares 

galegos e doutras comunidades e clasificalos na familia á que pertencen. 
● Construír obxectos sonoros baseados na estrutura dos instrumentos musicais. 
● Coñecer e apreciar un repertorio de cancións populares da nosa comunidade e doutras 

comunidades e culturas. 
● Interpretación en grupo dunha melodía popular galega e doutras comunidades e culturas 

con instrumentos escolares, mediante unha partitura. 
● Aprender normas e actividades básicas da interpretación en grupo: silencio, atención ao 

director/a, memoria musical, expresión, matices… 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade tendo como 

referencia o material multimedia da aula Abalar. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Escoitar e aprender os diferentes estilos  que xorden  na música popular (jazz, rock, folk, 

música tradicional…). 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 

 2.3.- CONTIDOS 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
 1.1.- Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical. 
 1.2.- Características da voz e da palabra como medios de expresión musical. Habilidades 

técnicas e interpretativas, exploración e descuberta das posibilidades da voz como medio de 
expresión musical. 

 1.3.- Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: características xenéricas e 
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formais. 
 1.4.- Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e culturas. 

Interpretación individual e en grupo. 
 1.5.- Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e a 

interiorización da música. 
 1.6.- Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, empregadas como 

expresión musical. 
 1.7.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 

técnicas para a interpretación. 
 1.8.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e aos/ás 

demais intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.  
 1.9.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega 

das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
 1.10.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 

propias, e respecto ante outras formas de expresión. 
 1.11.- Improvisación, elaboración de arranxos e composicións como recursos para a creación 

musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas 
instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de distintos tipos de organización 
musical. 

 1.12.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións, a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 

 1.13.- Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras.  

 1.14.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 
 2.1.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.  
 2.2.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 

análise de obras musicais.  
 2.3.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos, e das 

agrupacións vocais e instrumentais. 
 2.4.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
 2.5.- Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a 

escoita. 
 2.6.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de 

distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Investigación de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais. 

 2.7.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e 
contaminación sonora. 

  
 BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
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 3.1.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  

 3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. 

 3.3.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 
 3.4.- Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 

creacións musicais propias e alleas.  
 3.5.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores/as, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio 
galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

 3.6.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
 3.7.- Música actual: novas tendencias; concertos en streaming . 
  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 
musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

2.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical , utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª - 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
cualidades do son; 

notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª- 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e aplica ritmos 
e compases 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios orais 
Análise audicións 
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Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas 
en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Identifica e transcribe ditados 

de patróns rítmicos e 
melódicos con formulacións 

sinxelas en estruturas binarias 
e ternarias. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Distingue e emprega os 

elementos que se utilizan na 
representación gráfica da 

música (colocación das notas 
no pentagrama; clave de sol ; 

duración das figuras; 
indicacións rítmicas). 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre 

os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis 

comúns. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, 
pezas instrumentais e coreografías. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza os elementos e os 
recursos adquiridos para 

elaborar arranxos de cancións. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento das normas do 
coidado da voz, o corpo e os 

instrumentos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Adquire e aplica as 

habilidades  interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Realiza improvisacións 

partindo de pautas 
previamente establecidas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades, 
e respecta as capacidades dos 
seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 
vocais, instrumentais de 

diferentes xéneros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 
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1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas  instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

conxunto. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos da orquestra, e 
os diferentes tipos de voces. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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2-3ªAVALIACIÓN 

Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos máis 

característicos da música 
popular moderna e do folclore. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais 

Rúbrica 

 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Describe elementos das obras musicais propostas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os elementos das 
obras musicais propostas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza de xeito guiado 
recursos como apoio á análise 

musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

 2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais 
de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, e opinións 

musicais de xeito oral. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 



Departamento de Música  CPI Tino Grandío 

 

Curso 2021-22 

17 

 

 

 2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando 
unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Toma conciencia da 

contribución da música á 
calidade da experiencia 

humana. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais  
Rúbrica 

  

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 
indagación sobre a 

contaminación acústica. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Traballo de investigación 
Exercicios escritos  

 

  
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Recoñece distintas manifestacións de danza. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece distintas 
manifestacións de danza. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Danzas 
 

 

 

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumple a música na nosa 

sociedade. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer os 

xéneros musicais, gozando 
deles como oínte. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 
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3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Respecta a importancia do 

patrimonio musical español e 
galego. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica e interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio  
galego.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

 

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece e describe os 

instrumentos tradicionais 
galegos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Contribúe á conservación do 
patrimonio musical galego, 

colaborando na gravación de 
pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

Rúbrica 

 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
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3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza de xeito guiado as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 
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2.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os enlaces aos materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de música neste curso, chamados: “DJ Proxecto Musical” 
(realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): é un plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 2º da 
ESO de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora de música.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 

2.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha 
linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 
1.2.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas  
no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.3.- Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio 
ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
2.5.- Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado do son, 
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analizar as súas causas e propor solucións. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o 
valor de conservalo e transmitilo. 
3.4.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.5.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar os recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. 
4.2.- Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 
 
 

2.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Recoñecemento de audicións 10% 5%  

Actitude 10% 5%  

Libreta e esquemas 10% 5% 

Interpretación e creación 20% 10% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

2.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical: 2,5 puntos - Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 5 puntos - Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 2,5 puntos - Exercicios interactivos na Aula Virtual 
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RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica intrumental cos 
instrumentos de placas. 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe musical 

Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

2.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

2.10.- MÚSICA NA SECCIÓN BILINGÜE 

Este curso 2021-2022 a materia de música forma parte da Sección Bilingüe en Inglés, formando un 
grupo en 2º da ESO. 
Trátase de potenciar esta lingua estranxeira impartindo parte da materia na mesma. 
Os contidos tratados en inglés son os relacionados coa interpretación e creación, escoita,  
contextos musicais e culturais e música e tecnoloxías.  
O recurso didáctico empregado como soporte principal será a Aula Virtual que conta co “DJ Music 
Project” (realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar o currículo de 2º da ESO  na sección bilingüe 
de inglés de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 
Durante este curso contaremos coa axuda dun lector nativo, e da profesora de inglés Pili Quiroga. 
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2.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 2º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
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tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

2.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 2º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
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contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
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Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CURSO 3º ESO: MÚSICA 

 3.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 3º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

CCEC 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. CCEC    CAA 

1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 

CCEC 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC    CAA 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 

CCEC    CAA 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC    CAA 

1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de 
diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación adecuadas ao nivel. 

CCEC    CSIEE 

1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

CSC 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación  
e a do seu grupo. 

CSC    CSIEE 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CAA    CSIEE 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

CCEC 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e CAA    CD 
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musicais dos obxectos sonoros. 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades dos instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da música. 

CCEC    CAA 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable  
para a interpretación e a audición. 

CCEC 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

CAA 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

CCEC    CSC 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das 
obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 

CCEC 

2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. CAA 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

CCL 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

CCEC    CCL 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando 
con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

CCEC 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 

CCEC    CCL 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e 
culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto de investigación e exposición. 

CCEC    CAA 

3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da historia da música.  

CCEC    CAA 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da música 
e as tendencias musicais. 

CCEC    CSC 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música 
na sociedade. 

CCEC    CCL 
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3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD    CCEC 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD    CAA 

3.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer e analizar a función da música ó longo da historia. 
● Descubrir os diferentes estilos compositivos ó longo da historia da música. 
● Coñecer a aplicación científica das calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Coñecer o funcionamento e partes do aparato fonador e traballar a técnica vocal. 
● Recoñecer e practicar acordes e escalas. 
● Interpretar, crear e improvisar instrumentalmente e co propio corpo. 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 
  

 3.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Repaso dos elementos da representación gráfica da música. 
1.2.- Textura. 
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1.3.- Procedementos compositivos e formas de organización musical. 
1.4.- Experimentación e práctica das técnicas do movemento, expresión dos contidos musicais a 
través do corpo e da percusión corporal. 
1.5.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega das 
ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
1.6.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas propias, 
e respecto ante outras formas de expresión.  
1.7.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e imaxes 
fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais.  
1.8.- Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización da 
música. 
1.9.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 
1.10.- Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, aprendidas a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación. 
1.11.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 
1.12.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas 
para a interpretación. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos e das agrupacións 
vocais e instrumentais. 
2.2.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
2.3.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na análise de 
obras musicais. 
2.4.- Aplicación das estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a creación musical. 
2.5.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e as composicións 
realizadas na aula. Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as 
propias preferencias musicais.  
2.6.- Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e de 
outras.  
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita. 
2.7.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.  
2.8.- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural. 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- A música ao servicio doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria. 
3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.3.- Utilización de diferentes fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
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compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas.  
3.4.- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 
3.5.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo- temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 
3.6.- Épocas da historia da música: características principais, autores/as significativos/as, 
audicións  
con apoio de partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas. 
3.7.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
3.8.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na gravación de 
pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

 3.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.-Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e comprende 
tipos de textura 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 
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1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende e identifica  

termos básicos relacionados  
Cos tipos formais. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento de técnicas e 
normas do coidado da voz, o 

corpo e os instrumentos. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Adquire as habilidades 

técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Coñece as técnicas de control 

de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na 

exposición ante un público. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Realiza improvisacións  
partindo de pautas 

previamente establecidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades 
e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus 

compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas 
formas de notación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais, aprendidas por 
imitación e a través da lectura 

de partituras adecuadas ao 
nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.2.- Recoñece pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece pezas vocais, 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Visualización e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 
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conxunto. 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polas paisaxes 

sonoras que nos rodean.  
 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos 
sonoros. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Investiga as posibilidades 

sonoras e musicais dos 
obxectos sonoros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo 
da historia da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Descubre as posibilidades da 

voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia 

da música. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 
 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 
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2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e 
contrastando as novas músicas coñecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer 

músicas doutras épocas e 
culturas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece e sabe situar no 

espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas 

históricas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas 
usando distintas linguaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os diferentes 

elementos das obras musicais 
propostas usando distintas 

linguaxes. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.2.- Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos con autonomía 
como apoio ao análise musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da 

historia da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece  manifestacións da 
danza identificando  a época 

histórica á que pertencen. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións e Danzas 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumpre a música na 

sociedade ao longo da historia. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e 
exposición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer 
música de diferentes épocas e 

culturas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 
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3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Relaciona as cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas ás 

épocas da historia da música.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as épocas da historia 
da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Explica  a relación entre os 

acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico 

e a música na sociedade. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza con autonomía as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 3.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos empregados para 
desenvolver a materia de música neste curso: “DJ máquina do Tempo” (realizado no transcurso 
dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga) é un plan formativo que ten como 
obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 3º da ESO (Historia da Música) 
de xeito interactivo. Son 8 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
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individualmente ou en parellas nun computador, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha máquina do tempo dunha Dj, como base da 
motivación do alumnado. 

 3.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas 
no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.2.- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de 
partituras, os tipos de textura. 
1.3.- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización 
musical. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como 
apoio ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras 
musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia 
musical. 
3.4.- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
3.5.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
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emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.6.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento 
básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 
4.2.- Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 

 3.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 30.00% 15% 

Análise de audicións 15% 6% 

Exercicios 15.00% 5% 

Proxecto de investigación 15% 7% 

Interpretación e creación 25.00% 17.00% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

3.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical:  
2,5 puntos 

- Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 
5 puntos 

- Análise e comentario dunha audición  
- Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 
2,5 puntos 

- Exercicios interactivos na Aula Virtual 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica instrumental cos 
instrumentos de láminas 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais 
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Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

 3.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria: a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

 

3.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 3º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
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facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

3.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 3º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
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Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
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Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 

4.- CURSO 4º ESO: MÚSICA 

4.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 4º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de CAA 
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interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para 
lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

CSC 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. CCEC    

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as 
actividades da aula. 

CSC 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas 
instrumentais cun nivel de complexidade en aumento. 

CCEC   CSC 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e 
procedementos compositivos para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

CD 
CMCCT 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. 

CD 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine...) e o papel 
xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

CSC      CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diferentes fontes documentais. 

CMCCT   CCL    CSC 

2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC     

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de crítica orais e escritas sobre a música escoitada. 

CCEC        CCL 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. CCEC        CCL 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e 
descríbeo utilizando unha metodoloxía axeitada. 

CCEC        CCL 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. CCEC        CSC 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 

CCEC        CSC 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 

CD         CSC 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación... 

CCL    CCEC    CSC 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e CCEC    CSC 
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galego. 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. 

CCEC     CSC 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas características fundamentais. 

CCEC     CSC 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española 
e da música popular urbana. 

CCEC     CSC 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias 
entre a música e outras manifestacións artísticas. 

CCL        CSC   CAA 

3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular 

CCL        CSC   CAA 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos 
de maneira clara. 

CD 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais. 

CAA   CD    CMCCT 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 

CSC      CD   

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

CAA     CD 

4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

CD   CCEC   CMCCT 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

CA A     CD 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

CD   CCEC 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

CD   CCL     CAA 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios 
e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

CD   CCL     CAA 
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4.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Escoitar obras representativas dos  diferentes xéneros musicais. 
● Analizar a forma e estrutura,  e recoñecer as características e contribucións de diferentes 

obras musicais ó ámbito da cultura musical universal. 
● Recoñecer cancións tradicionais de diferentes países. 
● Utilizar os instrumentos de láminas para interpretar obras musicais. 
● Practicar patróns rítmicos con instrumentos de pequena percusión (só de láminas) e 

percusión corporal. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
● Coñecer os principais oficios relacionados co ámbito musical. 
● Coñecer o  papel que xogan as compañías discográficas no comercio musical actual. 

Analizar as fases da elaboración dun disco e ver como é un estudio de gravación. 
● Participar na organización dun pequeno concerto no centro. 
● Comprender como se organizan os concertos de música en directo e analizar as funcións 

de cada un dos membros do equipo técnico. 

4.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación con outras partes do conxunto, na interpretación instrumental, e na percusión 
corporal. 
1.2.- Interpretación de pezas instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 
partituras con diversos tipos de notación. 
1.3.- Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula 
e noutros espazos e contextos. 
1.4.- Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a creación musical. 
1.5.- Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 
eleboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 
1.6.- Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no 
traballo dos/as músicos. 
1.7.- Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas. 
2.2.- A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas 
musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 
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2.3.- Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 
2.4.- Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 
diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 
manifestacións musicais, divulgadas a través dos medios de comunicación. 
2.5.- Edición, difusión e comercialización da música. Novas modalidades de distribución da música 
e as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 
2.6.- A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas 
musicais. 
2.7.- Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. 
3.2.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais.  
3.3. - Manifestacións musicais doutras culturas. 
3.4.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  
3.5.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.6.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular urbana.  
3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela.  
3.8.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación 
sonora. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 
posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores.  
4.2.- Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
4.3.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.4.- Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.5.- Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cine, 
videoxogos... 
4.6.- Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes 
ou a creación de bandas sonoras orixinais.  
4.7.- Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de 
producións sonoras e audiovisuais. 
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4.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora co 
grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Colabora co grupo e 

respecta as regras fixadas 
para a interpretación 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Interpretación 
Rúbrica 

 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Le partituras como apoio á 

interpretación. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Coñece e cumpre as normas 

establecidas. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas instrumentais cun nivel de 
complexidade en aumento. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta un repertorio de 

pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos para 
elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece técnicas, recursos 

compositivos para improvisar. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos informáticos 

ao servizo da creación musical. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de 
radio e televisión, cine...) e o papel xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece  o proceso seguido en 
diversas producións musicais  

e o papel dos profesionais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de Investigación 
 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diferentes fontes 
documentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comenta as obras 

musicais propostas, 
axudándose de 

diferentes fontes. 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

 

 

2.1.2.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de crítica 
orais e escritas sobre a música escoitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza críticas musicais e 

elabora críticas orais sobre 
música escoitada. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

Utiliza vocabulario axeitado 
para describir música. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Exercicios orais e escritos 

 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e descríbeo utilizando unha 
metodoloxía axeitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece obras musicais e 
descríbeas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e 

tempo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto pola 

diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 

persoas. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude crítica 
ante o papel dos medios de 

comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de comunicación... 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Coñece  o papel da música en 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto investigaciòn 
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situacións e contextos diversos  
 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer o 
patrimonio musical  galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e sitúaos 
no seu contexto histórico e social. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio 

musical e galego 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas 
características fundamentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza a través da audición 

músicas de distintos lugares do 
mundo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española e da música popular 
urbana. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece  as características 
básicas da música popular 

urbana. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias entre a música e outras 
manifestacións artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 

investigación sobre música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música popular 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Realiza exposicións ao resto 

do grupo sobre a evolución da 
música popular 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Proxecto de investigación 

 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira clara. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza os recursos das novas 

tecnoloxías. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos tecnolóxicos 
para diferentes aplicacións 

musicais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 
consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende a transformación 
de consumo e gusto musical 

como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Exercicios prácticos TIC 

Rúbrica 

 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto audiovisual. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as técnicas básicas 

necesarias para a elaboración 
dun produto audiovisual. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto musical grupal 
Rúbrica 

 

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de 
imaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sabe procurar  fragmentos 

musicais para sonorizar 
secuencias de imaxes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  
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4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou 
a creación de bandas sonoras orixinais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a 

selección de músicas 
preexistentes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  

 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para 
indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza fontes de información  

para indagar e elaborar 
traballos relacionados coa 

función da música e os medios 
de comunicación. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer as 

posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Consulta fontes de 

información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e 
transmitila utilizando distintos soportes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Obtén información de 

distintos medios e pode 
utilizala e transmitila 

utilizando distintos soportes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 
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4.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de Música en 4º ESO: materiais elaborados pola actual 
profesora de música, María González Gómez, con enlaces a diferentes webs de educación 
interactiva e que toman como referencia o libro de texto da editorial Editex e os materiais de 
Edixgal para Música 4º ESO, que teñen como obxectivo principal traballar os contidos principais 
do currículo desta materia de xeito interactivo e colaborativo.  

4.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza instrumental, ou de percusión corporal 
aprendidas de memoria, a través da audición ou observación de gravacións de audio e vídeo, ou 
mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos. 
1.2.- Participar activamente nalgunha das tarefas necesarias para a celebración de actividades 
musicais no centro docente: planificación, ensaio, interpretación, difusión... 
1.3.- Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos. 
1.4.- Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos profesionais. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Analizar e describir as principais características de pezas musicais apoiándose na audición e 
no uso de documentos como partituras, textos ou musicogramas. 
2.2.- Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos musicais, 
arguméntandoa en relación coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, 
programas de concertos, críticas, etc. 
2.3.- Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais. 
2.4.- Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo e determinar a época e a 
cultura ou o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, amosando apertura e 
respecto polas novas propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado. 
2.6.- Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega e comprender o valor de 
conservala e transmitila colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 
3.2.- Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte de 
enriquecemento cultural. 
3.3.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas. 
3.4.- Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música popular 
urbana actual. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
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4.1.- Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical. 
4.2.- Aplicar as técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.3.- Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
4.4.- Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, televisión, cine...) e as 
súas aplicacións na publicidade, nos videoxogos e noutras aplicacións tecnolóxicas. 
4.5.- Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con autonomía. 

4.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Proxectos grupais  30% 15% 

Libreta e esquemas 10% 5% 

Actitude 10% 5% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

4.8.- PROCEDEMENTOS COÑECEMENTOS PREVIOS 

DESEÑO DE PROBAS 

Proba escrita con exercicios de linguaxe musical : 4 puntos 

Proba práctica de interpretación instrumental individual ou grupalmente: 2 puntos 

Proba con novas tecnoloxías de exercicios interactivos na Aula Virtual: 4 puntos 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Linguaxe musical < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais. 

Interpretación musical < 1 puntos - Repaso e reforzo das técnicas vocais e 
instrumentais. 

Novas tecnoloxías < 2 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual. 
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4.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

4.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
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Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

4.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
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programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
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para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN da materia durante o curso: 

- Unha vez finalizado cada trimestre, os alumnos que resultasen avaliados negativamente, 
terán a oportunidade de recuperar mediante a realización das probas oportunas. 

- Os alumnos que non tiveran alcanzados os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións 
poderán recuperar aquela que teñan pendente a inicios do mes de xuño mediante as probas 
correspondentes. Finalmente, se non se superan tales probas, o alumno disporá doutra 
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oportunidade a finais de xuño. 

Da materia pendente de cursos anteriores: Para o caso de aqueles alumnos que tiveran pendente 
a materia de cursos anteriores, terán a oportunidade de recuperala mediante a realización de 
probas. Os criterios de cualificación avaliarán os aspectos relativos aos contidos teóricos e á 
práctica instrumental. En caso de que o alumno tivera superadas as probas prácticas no curso 
anterior, so deberá examinarse da parte teórica. 

 

 

6.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
Todas e cada unha das materias impartidas dende o Departamento de Música do CPI Tino Grandío 
baséanse nos seguintes principios metolóxicos, métodos didácticos e modelos de aprendizaxe: 
 

⮚ Principios metodolóxicos: 
♪ A actividade: supón a posta en marcha dunha serie complexa de variables que, 

debido ó talante da materia de música, poden ser corporais, intelectuais, 
espirituais, afectivas, sociais e interpretativas. 

♪ A unidade de teoría e práctica: o xeito de mesturar a práctica e a teoría a través 
da actividade precisa dun principio de intervención educativa  que teña como 
base a investigación persoal, por parte da profesora, e do alumnado, tanto 
individual como en grupo. No proceso de aprendizaxe, o alumnado deberá 
expresar as propias ideas, opinións e valoracións, no marco dunha análise, que 
obrigue a unha síntese e un debate aberto sobre elas, con vistas ó 
desenvolvemento da capacidade reflexiva, o sentido crítico e a capacidade 
analítica. 

♪ A atención personalizada: en todo momento a profesora terá en conta a 
dimensión individual e afectiva de cada membro do grupo, partindo das súas 
capacidades (dentro das lóxicas limitacións da nosa ensinanza). 

♪ A creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen o 
pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións...) 

♪ A socialización: potenciando as relacións do grupo entre si e o traballo de 
equipo (que supón a práctica vocal, instrumental e/ou corporal). 

♪ A globalización: dotando á programación dun enfoque interdisciplinar, 
aproveitando os puntos de contacto co currículo doutras materias e cos temas 
transversais. 

 Métodos didácticos: 

♪ Método de proxectos: aproxima ao alumnado situacións complexas con vistas a 
que tenten resolvelas dun xeito creativo, estimulando a imaxinación, a creatividade 
e a aplicación das súas propias experiencias. O alumnado debe partir dunha 
globalización, de ter en conta tódolos datos coñecidos, con vistas a confrontalos 
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para atopar a mellor solución. 

♪ Aprendizaxe por descubrimento: a súa base é observar e rexistrar 
información de xeito sistemático, da que se poida extraer conclusións. 
Non se trata de proporcionar directamente os coñecementos, senón de 
ensinarlles a manexar os que xa saben, con vistas a que eles mesmos 
poidan descubrir, coa axuda da profesora, outras cousas. 
 

♪ Método científico: parte da aproximación ao problema, seguido da 
formulación dunha hipótese, dedución das consecuencias, proba, 
introdución das conclusións extraidas na teoría inicial e reaxuste da 
hipótese. 
 

⮚ Modelos de aprendizaxe: 
  O modelo de aprendizaxe a empregar baséase na aprendizaxe significativa, desde 
o punto de vista construtivista da interpretación pedagóxica. A partir dos coñecementos previos 
do alumnado, desenvólvense os contidos de xeito estruturado, de maneira que as posibilidades de 
que o alumnado constrúa novas aprendizaxes depende do xa aprendido, tendo en conta que cada 
nova aprendizaxe aumenta a capacidade de aprender. En base a este principio, terase en conta o 
seguinte: 

♪ Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou ben que 
favorezan a potenciación da motivación ante o fenómeno musical. 

♪ Crear contextos de aprendizaxe que lles obrigue a ter presentes os 
contidos xa aprehendidos. 

♪ Garantir a construción de aprendizaxes significativas e en espiral, a través 
da necesidade de lembrar os coñecementos adquiridos previamente. 

♪ Promover na aula un ambiente de intercambio, colaboración e 
interrelación, como motor da aprendizaxe. 
 

Co emprego das TICs e o uso de Internet estase traballando tamén cun novo modelo de 
aprendizaxe: o conectivismo, por medio do cal a aprendizaxe está considerada coma pequenos 
nodos de coñecemento que sempre están en expansión. Téntase crear a idea no alumnado que o 
emprego das TICs ten un comezo e, a partir dese momento, todo é expansión. 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1.-  AULA DE MÚSICA 

 
NOTA IMPORTANTE: durante o curso 2021-22 non se empregarán instrumentos de vento e 
reducirase o máximo posible o canto coral co fin de minimizar os riscos de contaxio do COVID-19. 
Propiciarase o uso individual de instrumentos propios e o material de uso compartido 
desinfectarase antes e despois de cada uso ao igual que a superficie de traballo. 
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AULA DE MÚSICA - PROTOCOLO COVID-19 

- Obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 
- O emprego da máscara é obrigatorio en todo momento. 
- Sentarse sempre no mesmo posto, non debe moverse de sitio (están a 1,2 m de 

distancia). O posto debe desinfectarse ao remate da sesión. 
- As actividades de práctica musical colectiva serán co mínimo material 

compartido:  principalmente ritmos con percusión corporal e práctica 
instrumental con xilófonos e metalófonos da aula. O material desinfectarase ao 
remate da sesión. 

- Na medida do posible o alumnado traerá ás sesións prácticas dúas baquetas de 
uso persoal e individual ou instrumentos propios. 

  

7.2.- AULA VIRTUAL DO CPI Tino Grandío 

- Actividades Interactivas 
- Recursos dixitais 

 

7.3.- RECURSOS HUMANOS: 

 O Departamento de Música do CPI Tino Grandío de Guntín, no curso 2021-22 está formado 
por María González Gómez (xefa do departamento). 
 

8.- AVALIACIÓN PROC. ENSINO E PRÁC. DOCENTE 
Para poder avaliar o proceso de ensino e a práctica docente nas materias impartidas dende o 
Departamento  de Música teránse en conta os seguintes elementos: 
 

- A adecuación dos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios 
de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.  

- As aprendizaxes logradas polo alumnado.  
- As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e 

reforzo utilizadas.  
- A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensinanza, os 

procedementos de avaliación do alumnado, a organización da aula e o aproveitamento dos 
recursos do centro.  

- A idoneidade da metodoloxía e os materiais curriculares.  
- A coordinación dos profesores de cada grupo. 
- As relacións co/a titor/a e, no seu caso, coas familias.  

 
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoavaliación (do 
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docente) e a coavaliación (do alumnado).  
Realizaranse ó finalizar cada trimestre, respondendo a cuestionarios específicos que permitan 
extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 
 MODELO DE CUESTIONARIO 1: AUTOAVALIACIÓN DOCENTE 

(1=nada, 2=pouco, 3=bastante, 4=moito) 

INDICADORES 1 2 3 4 PROPOSTAS 

Obxectivos, contidos, estándares e criterios de 
avaliación adecúanse ás características e necesidades 
do alumnado.  

     

Alumnado conseguiu, de maneira satisfactoria, os 
obxectivos plantexados.  

     

Contribuíuse axeitadamente á consecución das 
competencias claves. 

     

Tratáronse satisfactoriamente os elementos 
transversais.  

     

As actividades plantexadas son motivadoras e 
manteñen o interese do alumnado partindo da súa 
experiencia e realidade máis próxima.  

     

As actividades propostas ao alumnado con 
necesidades especiais permitíronlle acadar os 
obxectivos didácticos.  

     

A partir dos resultados obtidos, a metodoloxía 
empleada é a máis axeitada.  

     

Os materiaies e recursos empregados axudaron á 
consecución de obxectivos e á adquisición das 
competencias claves.  

     

O uso das tecnoloxías contribuíu favorablemente no 
proceso de ensino.  

     

A distribución na aula  contribuíu positivamente aos 
resultados.  

     

A distribución temporal adecúase ao 
desenvolvemento de cada contido.  

     

O grao de coordinación entre os profesores do grupo 
é satisfactorio.  

     

As relacións co/a titor/a do grupo son fluidas.       

O clima de relación entre as familias e o profesorado 
contribúe favorablemente.  
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O desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares foi axeitado e 
satisfactorio.  

     

 
MODELO CUESTIONARIO 2:  

AVALIACIÓN ALUMNADO DA PRÁCTICA DOCENTE 
Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas co 
traballo da túa profesora. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha 

cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Parece a profesora interesada e ilusionada coa materia?       

2. Amosa dominio da materia?       

3. A pofesora é organizada?       

4. As actividades teñen relación coa vida diaria?       

5. As actividades parecéronche interesantes?       

6. As explicacións despertaron a túa curiosidade?       

7. É esixente a profesora?       

8. A esixencia correspóndese ao traballado en clase?       

9. Puideches prantexar todas as túas dúbidas na clase?       

10. Resolvéronche satisfactoriamente as túas dúbidas?       

11. Puideches participar en clase todo o que querías?       

12. O ambiente en clase foi axeitado para aprender?       

13. Adícase tempo suficiente a cada tema?       

14. A profesora é xusta nas calificacións?       

15. Sentícheste algunha ver marxinado/a na clase?       

16. Cres que algún compañero/a estivo marxinado/a?       

17. A profesora preocúpase dos teus problemas?       

18. Contribuíu a profesora a que che guste a materia?       

19. Tes unha boa opinión da túa profesora?       

20. Cres que a profesora ten unha boa opinión do grupo?      

 
 

MODELO DE CUESTIONARIO 3:  
AVALIACIÓN ALUMNADO DO PROCESO DE ENSINO 

Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa 
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materia. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Coñeces ben os contidos da asignatura, tanto prácticos como 
teóricos?  

     

2. Paréceche axeitado o tempo adicado a cada tema?      

3. Adícase tempo suficiente a realizar actividades? Enténdelas?      

4.  Adícase tempo suficiente para tocar instrumentos?       

5. Coñeces os criterios de calificación e avaliación?      

6. Pode mellorar a explicación da materia?       

7. Dificultades que atopas na asignatura.   

8. Ideas para Mellorar.   

9. Suxerencias de actividades complementarias.  

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS 
  Educación para a saúde 

● Coñecemento do funcionamento correcto do aparello auditivo e tamén do fonador. 
● Desenvolvemento de hábitos preventivos para coidar a saúde vocal e auditiva: 

contaminación sonora, conciencia dos efectos que produce o tabaco. 
● Valoración do corpo e interese pola práctica de exercicio físico e a adopción de hábitos de 

hixiene corporal. 
● Interese por recibir información sobre os diversos aspectos relacionados coa sexualidade: 

diferentes tipos de voz, cambio de voz na puberdade. 
● Interese pola distribución equilibrada do tempo de traballo e de ocio. 

   
Educación moral e cívica 

● Actitude receptora e tolerante nas relacións a nivel individual e nas actividades en grupo. 
● Valoración positiva da existencia de diferenzas entre as persoas e aceptación da 

pluralidade no seo da sociedade e en relación a outras sociedades e culturas diferentes á 
nosa. 

● Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento do grupo, en particular os 
dereitos e deberes de cada un. 

● Análise crítica dos valores culturais e estéticos da nosa sociedade. 
● Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural da nosa sociedade e das outras 

culturas. 
●  Actitude crítica diante de calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns 

de raza, crenzas, sexo ou outras diferenzas individuais ou sociais.  
 
  Educación para a paz 
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● Tolerancia e respecto por todo tipo de diferenzas individuais, tanto de tipo físico como 
psíquico: axuda e cooperación nas actividades de aprendizaxe e interpretación musical. 

● Respecto polas propostas, opinións e accións dos demais. 
● Recoñecemento do diálogo como medio para a resolución de conflitos. 

  
Educación para a igualdade entre sexos 

● Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista, en particular na linguaxe, 
nas discusións en grupo e nas actividades musicais. 

● Sensibilización polo reparto educativo de responsabilidades e o intercambio de roles entre 
todos os membros do grupo. 

   
Educación ambiental 

● Sensibilización sonora e rexeitamento do barullo; identificación dos problemas que afectan 
á conservación do medio ambiente.  

● A contaminación sonora do contorno: causas e posibles solucións. 
   

Educación para o consumo 
● Valoración crítica do uso indiscriminado da música: reflexión sobre os excesos de 

produción sonora, especialmente do problema do barullo. Contribución a crear ambientes 
gratos e sosegados. 

● Valoración crítica dos medios de comunicación de masas: reflexión sobre os usos sociais da 
música, consumir en función das necesidades reais, educación do gusto persoal e 
desenvolvemento dos criterios de selección. 

● Valoración e coidado dos obxectos propios e alleos: os instrumentos musicais. 
 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  Na materia de música a atención á diversidade do alumnado é fundamental, xa que un dos 
tipos de ferramentas nas que se basea o ensino (práctica vocal, instrumental e corporal) leva unha 
importante porcentaxe de aptitude, sen negar a importancia do ambiente sociocultural e familiar, 
que incide na apreciación e valoración da materia, coa conseguinte motivación e interese do 
alumnado por ela. Seguirase, polo tanto, unha atención individualizada de cada alumno, tentando 
adaptarse ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe. 
 Como primeira medida de atención á diversidade está a realización dunha avaliación inicial 
por parte do profesorado co seu grupo de alumnos/as na que xa pode ter unha primeira idea do 
nivel inicial do que seu alumnado parte. Ademais terá información oportuna dende o 
departamento de orientación a través do titor/a nas reunións de profesorado de inicio de curso 
onde se informa do alumnado que recibe medidas de atención á diversidade.  
 A LOE, Lei Orgánica  2/2006, de 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da 
Educación, remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as 
medidas de atención á diversidade para, “por medio da prevención das dificultades de 
aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o 
marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e/ou 
curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha 
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educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención á diversidade deixa de 
ser unha medida que resposta ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha 
necesidade de todo o alumnado e de todas as etapas educativas, converténdose por tanto no 
principio reitor desta actividade.” 
  A normativa en Galicia que regula este tipo de resposta é:  
Na ESO: 
1.- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
No BACHARELATO: 
1.- Decreto 126/2008, do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de 
bacharelato  na Comunidade Autónoma de Galicia. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19, as actividades complementarias quedan supeditadas ao protocolo da Consellería de 
Educación. 

12.- APORTACIÓNS PROXECTO LINGÜÍSTICO - PLAN LECTOR 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19 as aportacións da materia de Música para contribuir ao desenvolvemento do Plan 
Lector do centro neste curso quedarán moi limitadas e realizaranse só cando as medidas de 
precaución estean aseguradas, se a situación o permite realizaranse (de forma telemática na 
medida do posible) as seguintes actividades en todos os cursos: 

● Lecturas sobre textos relacionados coa Historia da Música. 
● Lecturas de letras de obras musicais e operísticas. 
● Ambientacións sonoras para lecturas. 
● Musicalizacións sinxelas para creacións literarias propias. 

13.- APORTACIÓNS ÁS TICs 
En todos os cursos onde se imparte a materia de música trabállanse obxectivos e contidos que se 
refiren especificamente ao coñecemento das TIC.  
 

Os obxectivos son  os seguintes: 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
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Os contidos son: 
● Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e gozo da 

música. 
● Uso de Internet para realizar traballos de investigación. 
● A comercialización da música a través de Internet e telefonía móbil: ficheiros mp3 
● O papel da música nas novas tecnoloxías. Novos formatos de música. 
● Utilización de bases musicais con sons dixitalizados para o estudio e interpretación de 

obras musicais. 
● Utilización de software para adestramento auditivo e para combinar o traballo de audio e 

vídeo. 
● Os recursos tecnolóxicos dun estudio de gravación: ordenadores, software, mesas de 

mesturas, monitores, gravadores, rack de efectos, microfonía, backline, etcétera.  
 
O alumnado traballará na aula cos portátiles do Proxecto E-DIXGAL. 
 
De maneira especial, como ferramenta auxiliar para a interpretación e creación musical, 
traballarase en todos os niveis o programa de software libre “Musescore”. 

14.- PLAN DE CONVIVENCIA 
As contribucións dende o departamento de música ó plan de convivencia son as 

contempladas nos obxectivos xerais da ESO. Este departamento colaborará nas demandas que se 
reciban dende o equipo directivo para a mellor convivencia no centro. 
A primeira semana de curso daranse a coñecer os contidos mínimos en cada curso de forma oral 
ou escrita nas clases.  
 
 

Guntín, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Ado. María González Gómez. Xefa do Departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A programación que presento a continuación é un instrumento específico 

de planificación, desarrollo e avaliación da materia de Relixión Católica 

para ESO. A formación relixiosa e moral conta cunha longa tradicción no 

sistema educativo e resposta a razones profundas da institución escolar e a 

dereitos humans recoñecidos pola constitución española, está garantida 

polo acordo suscrito entre o estado e a Santa Sede sobre ensinanza e asuntos 

culturáis. 

O currículo da ensinanza relixiosa constitue unha sintese básica e global 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturáis do entorno e ás 

demandas didácticas do sistema educativo. A sintese do mensaxe cristián, 

que preséntase no currículo, fundamenta e motiva os valores e actitudes 

básicos e favorece os hábitos do comportamento. Con todo, preténdese co 

alumno/a adquira as competencias adecuadas a sua idade e no tempo de 

cada etapa. 

Non podría existir unha formación integral e, por tanto, unha educación 

de calidade, se non se desenrolasen todas as capacidades inherentes ó ser 

humán, entre as que se atopa a capacidade trascendente, esta capacidade 

básica do individuo adquire o seu auténtico cumplimento na búsqueda 

do sentido último da vida. O alumno/a vai descubríndola tendo en conta 

os nivéis de aprendizaxe propios de cada idade, nos símbolos e signos do 

seu entorno, no progreso e humanización propio do ser humán, no 

lenguaxe narrativo da biblia e particularmente na persoa de Xesucristo e 

a sua presenza na comunidade cristián. 
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2. OBXETIVOS DA ÁREA. CONTRIBUCIÓN ÓS OBXETIVOS 

XERÁIS DA ETAPA 

Os obxetivos son os referentes relativos ós logros co alumno/a debe acadar 

ó rematar a etapa, como resultado das experiencias de ensinanza- 

aprendizaxe planificadas para ello. A Educación Secundaria Obrigatoria 

contribue a desenrolar no alumno/a as capacidades, hábitos, actitudes e 

valores que lle permitan alcanzar os obxetivos. As competencias clave 

deberán estar vinculadas ós obxetivos definidos para a ESO, de acordo con 

establecido na lei, pola que se describen as relacions entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación. No seguinte cadro detallamos os 

obxetivos da etapa e a relación que existe cas competencias clave: 

 1. asumir responsablemente os seus deberes, coñecer os seus dereitos 

no respeto ós demáis, practicar a tolerancia, a solidariedade, o 

diálogo e a igualdade no trato e de oportunidades como valores 

dunha sociedade plural 

 

Competencia social e 

cidadan (CSC) 

 2. consolidar hábitos de disciplina, estudio, traballo individual 

e equipo como condición para a realización das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal 

Competencia para 

aprender a 

aprender(AA). 

Competencia espíritu 

emprendedor(SIEP) 

 3. valorar e respetar a diferencia entre sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades para todos. Rexeitar a discriminación e 

os estereotipos 

Competencia social e 

cidadán(CSC) 

4. fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas suas relacions cós demáis, así como rexeitar a 

pacifícamente os conflictos 

Competencia social e 

cidadan(CSC) 

5. procurar destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos. Ter preparación 

no campo das tecnoloxías da información e comunicación 

Competencia 

linguística(CCL), 

competencia 

dixital(CD) 
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6. concebir o coñecemento científico como un saber integrado, e 

aplicar os métodos para identificar os problemas nos diferentes 

medios 

Competencia 

matemática e 

tecnolóxica(CMCT) 

7. espíritu emprendedor e confianza en sí mesmo, participación, 

sentido crítico, iniciativa persoal, capacidade para aprender a 

aprender 

Competencia 

emprededora(SIEP), 

competencia 

aprender a aprender 

(CAA) 

8. comprender e expresar con corrección textos, mensaxes, 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura 

Competencia 

linguística(CCL) 

9. comprender e expresarse en unha o máis linguas extranxeiras CCL 

1o. valorar, respetar e coñecer os aspectos básicos da cultura e a 

historia propias e á dos demáis, así como o patrimonio artístico e 

cultural 

Conciencia e 

expresión 

cultural(CEC) 

11. coñecer e valorar a dimensión humán, valorar criticamente 

os hábitos sociáis contribuindo a sua conservación e mellora 

CMCT, CSC 

12. apreciar a creación artística e comprender o lenguaxe das 

distintas manifestacions artísticas 

CEC 

 

- Obxetivos xeráis da área de Relixión Católica da Educación Secundaria 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

human, e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade do 

alumno/a dende unha educación humanista, relixiosa e católica de 

calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas, relixiosas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e no diálogo coas principáis relixions, antropoloxías e 

cosmovisions de hoxe. 
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5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico no diálogo con 

testemuñas de persoaxes exemplais e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humans e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixiñon, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

exintenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios que 

melloren o medio ambente, as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e as TIC. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a da televisión e 

as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 
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14. Coñecer a relixión católica dende as TIC, a investigación, o 

aprendizaxe cooperativo e a participación en equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida. 

3. ORDENACIÓN, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 

CONTIDOS. 

Entendemos os contidos como o conxunto de coñecementos, habilidades, 

destrezas e actitudes que contribuen ó logro dos obxetivos de cada materia 

e etapa educativa e á adquisición das competencias. 

O tratamento dos contidos da materia organizouse en torno dos seguintes 

bloques: 

 Bloque 1. O sentido relixioso do home. 

 Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia. 

 Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación. 

 Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia. A igrexa. 

A estructura do curriculun de secundaria intenta poñer de manifesto a 

profunda unidade e armonía da iniciativa creadora e salvífica de Deus. 

O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da 

realidade das cousas e os seres vivos, de xeito especial o home e a muller. 

Impónsenos a sua existencia como dato evidente. Nun segundo paso, se a 

persoa non se queda no primeiro impacto o simple constatación da sua 

existencia, ten que recoñecer cás cousas, os animáis e o ser humán non se 

dan o ser a se mesmos; logo Outro failles ser, chamalles a vida e á manten. 

Por iso a realidade en canto tal, é signo de Deus. A iniciativa creadora de 
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Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade có ser 

humán. É decir, Deus creou ó ser humán para que sexa feliz na relación 

con Él. O relatos bíblicos da creación exemplifican a finalidade da 

creación da persoa e do mundo para seu servizo. 

No obstante, o ser humán pretende apropiarse do don de Deus prescindindo 

de Él. En isto consiste o pecado, iste rechazo a Deus ten como consecuencia 

na persoa a imposibilidade de ser feliz. Dado cá sua natureza esta feita 

para o ben, a sua experiencia do mal faille añorar a plenitude que él non 

pode darse por sí mesmo e busca dalgún xeito restablecer a relación con 

Deus. Esta necesidade do ben, o desexo do infinito que caracteriza ó ser 

humán expresase nas relixions como búsqueda do Misterio. 

A esta búsqueda humán Deus resposta manifestándose na historia. Para 

ello, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen 

establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus 

irá dándose a coñecer áos homes e mulleres dise pobo. Todo iste acontecer 

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros da biblia. 

Nestes libros non só se recollen as diferentes intervencións de Deus na 

historia, senon tamén a ensinanza que comunica ó seu pobo para que viva 

unha vida santa, unha sabiduría que influirá na vida do pobo de Israel, 

e co tempo, no mundo enteiro. A historia de Israel exemplifica a tradición 

e rebelión dos seres humáns ante a iniciativa amorosa de Deus e o mesmo 

tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A promesa dun 

salvador cumpliráse en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada por o Pai. En Xesucristo cumplese o desexo de felicidade cá 
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persoa descubre no seu corazón. Xesús non só desvela o misterio humano e 

ó leva a sua plenitude, senon que manifesta o misterio de Deus, fainos 

coñecer có verdadero Deus é comunión: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran 

familia de Deus, continuamente xenerada pola acción de Xesucristo a 

través dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, 

dunha cultura nova. A igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e no 

espacio. Só nela a persoa encontrase có Xesucristo vivo. 

Istes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión incluen 

conceptos, procedimentos e actitudes, que permiten o coñecemento de sí 

mesmo, da realidade e dos problemas que ista presenta. Por ello, os contidos 

xeráis da asignatura contribuen á consecución dos obxetivos propostos para 

as diferentes etapas. Ó estar organizados os contidos en 9 unidades 

didácticas por curso distribuiremos tres en cada trimestre, tendo en conta 

o grado de dificultde que presentan os contidos, así como os problemas que 

xurdan na sua asimilación. Partiremos sempre da flexibilidade necesaria 

para adaptalos ás circuntancias e tamén dependendo das actividades que 

se leven a cabo durante as horas de relixión nas que se podan incluir: o 

samain, nadal, día da paz, día da violencia de xénero, día da muller, día 

do libro, día das letras galegas ou calquera outro acontecemento que se 

organize no centro escolar. 

PRIMEIRO Temporalización SEGUNDO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 
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Unidade 1. 

Relixions, realidade 

e Deus 

 

3 sesions 

Unidade 1. Deus, 

persoa e relixión 

 

3 sesions 

Unidade 2. Deus, 

creación e moral 

3 sesions Unidade 2. 

Dignidade e vida 

cristian 

 

3 sesions 

Unidade 3. Deus na 

hª da salvación 

3 sesions Unidade 3. Acción 

humán e moral 

católica 

 

3 sesions 

Unidade 4. Xesús de 

Nazaret 

3 sesions Unidade 4. 

Revelación e 

relación con Deus 

 

3 sesions 

Unidade 5. Evanxeos 

e moral de Xesús 

3 sesions Unidade 5. 

Revelación e fé 

cristiá 

 

3 sesions 

Unidade 6. Evanxeos 

e resurrección de 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 6. Cómo 

interpretar a biblia 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

Xesucristo e 

Bautismo 

 

3 sesions 

Unidade 7. O Deus 

cristián 

 

3 sesions 

Unidade 8. Igrexa, 

Eucaristía e 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 8. Fé, Credo 

e vida eterna 

 

3 sesions 

Unidade 9. Igrexa, 

Confirmación, 

Espíritu Santo 

 

3 sesions 

Unidade 9. A igrexa 

católica 

 

3 sesions 
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BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

 

TERCERO Temporalización CUARTO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 

Unidade 1. A persoa 

busca a Deus 

3 sesions Unidade 1. 

Relixions universais 

3 sesions 

Unidade 2. O sentido 

cristian da vida 

3 sesions Unidade 2. 

Experiencia 

relixiosa 

3 sesions 

Unidade 3. O 

pecado, o perdón e a 

Unción 

3 sesions Unidade 3. Deus, 

historia e igrexa 

3 sesions 

Unidade 4. 

Xesucristo, vocación 

e Orden 

 

3 sesions 

Unidade 4. A moral 

da vida pública 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, moral e 

vida 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, igrexa e 

misión 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Xesucristo, moral e 

consumo 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Sacramentos e 

matrimonio 

 

3 sesions 

Unidade 7. Misión e 

organización da 

igrexa 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

moral e sexualidade 

 

3 sesions 

Unidade 8. Historia 

da igrexa 

3 sesions Unidade 8. Igrexa, 

autoridade e verdad 

3 sesions 

Unidade 9. Fé, arte e 

cultura 

3 sesions Unidade 9. Os 

cristians e a 

civilización do amor 

 

3 sesions 

 

4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE 

1º ESO 
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

evaluables 

Instr. 

Eval. 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

 

 

 
 

1.1. A 

realidade 

creada e os 

acontecement 

os son signos 

de Deus 

1.1. recoñecer e 

valorar cá 

realidade é don 

de Deus 

1.2. recoñecer a 

orixen divina 

da realidade 

1.3. ver a 

orixen da 

creación nos 

diferentes textos 

1.4. diferenciar 

a explicación 

teolóxica e 

científica 

1.1.1 expresa por escrito sucesos 

nos que recoñece cá realidade é 

dada 

1.1.2 evalúa situacións nas que 

queda de manifesto isa realidade 

1.2.1. argumenta a orixen do 

mundo como froito do amor de 

Deus 

1.3.1. explica cas suas palabras a 

orixen da creación nos relatos da 

biblia 

1.4.1. diferencia a explicación 

teolóxica e científica 

1.4.2. respeta a autonomía entre 

ambas explicacións 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

1,2 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

7 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE HA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Inst 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponder 

ación 

2.1. A 

historia de 

Israel, 

alianza, 

monarquía e 

profetismo 

2.2.1. coñecer e 

contrastar os 

acontecimentos 

da hª de Israel 

2.2.2. 

identificar os 

diferentes modos 

de 

comunicación 

con Deus 

3.2.3. distinguir 

o procedemento 

có que Deus 

manifestase na 

hª 

2.1.1. coñece e interpreta unha 

línea do tempo cos 

acontecimentos máis relevantes 

de Israel 

2.1.2. amosa interese pola hª de 

Israel e diáloga con respeto sobre 

isa historia 

2.2.1. busca relatos bíblicos e 

selecciona os xestos de Deus nos 

que se amosa unha 

manifestación divina 

2.3.1. explica de xeito oral ou 

por escrito accions que reflexan a 

revelación de Deus para o pobo 

de Israel 

CMCT,CD,CAA,CEC,CSC, 

CCL,CAA 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

9 

 

 

 

 

10 

 

 
6,7 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 
6,25% 
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BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

 

 

 
 

3.1. A 

divinidade e 

humanidade 

de Xesús 

3.2. Os 

evanxeos 

3.3. 

Composición 

dos evanxeso 

3.1. distinguir 

en Xesús os 

rasgos das suas 

dous naturezas 

3.2. identificar 

a finalidade dos 

evanxeos 

3.3. coñecer o 

proceso de 

formación dos 

evanxeos 

3.1.1. identificar as diferencias 

entre a natureza divina e 

humán de Xesús 

3.1.2. comprender as 

manifestacions de ambas 

naturezas 

3.2.1. recoñecer os rasgos da 

persoa de Xesús 

3.3.1. ordena e explica os pasos 

formativos dos evanxeos 

 

CCL,CAA,SIEP, CEC 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
3,5 

 

 

6 

 

8,15 

6,25% 

 
6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa, 

presencia de 

Xesucrito na 

igrexa 

4.2. O 

Espíritu 

Santo edifica 

a igrexa 

4.1. comprender 

a presenza de 

Xesucrito hoxe 

na igrexa 

4.2. recoñecer cá 

acción do 

Espíritu Santo 

da vida a igrexa 

4.1.1. explica as distintas formas 

da presenza de Xesucristo na 

igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, caridade 

4.2.1. coñece e respeta os 

sacramentos 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu 

nos sacramentos cas etapas e 

momentos da vida 

4.2.3. aprecia a acción do 

Espíritu para o crecemento 

persoal 

 

CCL, CSC, CEC, SIEP 

1-7 

 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3, 5 

 

 

6 

 

 

8,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home(4 criterios) 

1.1. Recoñece e valora ca realidade é un don de Deus. 
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1.2. Identifica a orixen divina da realidade 

1.3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

acerca da creación. 

1.4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia (3 criterios) 

2.1. Coñecer, contrastar e apreciar os principáis acontecementos da 

historia de Israel. 

2.2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus 

utilizou nas etapas da historia de Israel. 

2.3. Distinguir e comparar o procedemento có que Deus maniféstase nas 

distintas etapas da historia de Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

3.1. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina e humán. 

3.2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

3.3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (2 criterios) 

4.1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na igrexa. 

4.2. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa. 

 

A ensinaza da relixión nesta etapa contribuirá o desenrolo no alumnado 

das capacidades que lle permitan conseguir os seguintes obxetivos: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

human e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e 

medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal da vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas, 

relixiosas e cristians. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo cas principais relixions, antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do 

mundo actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas 

que permitar resolver problemas humáns e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

existenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios 

que melloren as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalezer o mundo interior 

do alumno/a e a sua capacidade de autocoñocemento, aceptación, 

meditación, relaxación, paz interior… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes 

relixiosos e cristiáns e a actuala cultura audiovisual, especialmente a TV 

e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humánista e cívica do alumno/a dende a 

ética universal dos dereitos humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cós demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

- Instrumetos de avaliación: 

1. Caderno da clase: neste ciclo considérase fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexanse a maioría das actividades co alumno/a 

realizan. No caderno valorarei aspectos como: orden, limpeza, 

realización de todas as tarefas, comprensión das actividades, corrección 

das mesmas. 

2. Intervención na clase: permítenos valorar non só os coñecementos senon 

tamén a comprensión, a expresión e a interpretación dunha situación ou 

problema. 

3. Realización de tarefas na clase: o aproveitamento do tempo na clase e a 

realización das actividades é un valor que debemos ter en conta e fomentar 

no noso alumnado. Para ello, debe ser conscente de dito valor e que nós 

como mestres anotamos positiva ou negativamente que realizen dichas 

actividades. 
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4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgún alumno/a poden 

ser actividades de reforzo e tamén actividades de ampliación. 

5. Pequenos traballos de investigación: en determinados temas permitindo 

unha formación complementaria sobre o traballado na aula. Podrán 

levarse a cabo ben na clase ou na casa. 

6. Participación, actitude e interese na clase: serán elementos co profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a participe, teña unha 

actitude adecuada ás normas da clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non é a calificación final 

do alumno/a, senon comprobar que todos han adquirido os aprendizaxes 

que eran básicos. Se algún aprendizaxe non fose adquirido voltaríamos 

traballalo. 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

1.1. A persoa 

humán, 

criatura de 

Deus libre 

1.2. O 

fundamento 

da dignidade 

da persoa 

1.3. O ser 

humán 

colaborador 

da creación 

de Deus 

1.1. establecer 

diferencias entre 

o ser humán e os 

animáis 

1.2. explicar a 

orixen da 

dignidade do ser 

humán como 

criatusa de Deus 

1.3. entender o 

sentido e 

finalidade da 

acción humán 

1.1.1. argumenta a dignidade do 

ser human na relación ós outros 

seres vivos. 

1.2.1. distingue de forma 

xustificada e respetuosa a orixen 

do ser humán 

1.3.1. valora a dignidade de todo 

ser humán con independencia das 

suas capacidades 

1.4.1. accións do ser humán que 

respetan ou destruen a creación 

1.4.2. diseña 5 necesidades e as 

posibles solucions 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

8,4 

 
3 

 
7,13 

 

 

8,9 

6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA.25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Inst 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

2.1. A 

aceptación 

da 

revelación. A 

fé 

2.2. Orixen, 

composición 

dos libros 

sagrados 

2.1. aceptar que 

Deus revelase na 

historia 

2.2. valorar ca fé 

é a resposta a 

salvación de 

Deus 

2.3. coñecer e 

definir a 

estructura da 

biblia 

2.4. coñecer os 

cristerios do 

maxisterio da 

igrexa 

2.5. recoñecer na 

inspiración a 

orixen da 

sacralidade 

2.1.1. busca e elixe persoaxes do 

pobo de Israel e analiza a sua fé 

2.2.1. interesase por coñecer e 

valorar a resposta da fé ó Deus que 

se revela 

2.3.1. clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

amosando interese por su orixen 

divino 

2.4.1. localiza e esquematiza os 

criterios en torno a interpretación 

dos libros sagrados 

2.5.1. señala a presencia dun Deus 

que comunicase có home 

2.5.2. xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e 

humán 

CAA, SIEP, CEC, CCL,CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

11 

 

1,12 

 
14 

 

 

12 

 

 

6 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

3.1 Deus 

revélase en 

Xesucristo 

3.2. O credo 

sintese da 

acción 

3.1. amosa 

interese por 

recoñecer o 

carácter 

relacional da 

divinidade 

3.1.1. coñece e describe as 

características do Deus cristián 

3.1.2. localiza rasgos das 

divinidades das relixions 

politeístas e as contrasta con Deus 

3.2.1. recoñece, describe e acepta 

ca persoa necesita doutro para 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

2,5 

 
10 

6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 
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salvífica de 

Deus 

3.2. vincula o 

sentido 

comunitario da 

trinidade coa 

dimensión 

humán 

alcanzar a sua identidade a 

semellanza de Deus 

3.2.2. elabora materiais donde 

expresa os momentos relevantes da 

hª salvífica 

CCL,CD, CAA, CEC, CSC, SIEP 

 
1-7 

1,4  
6,5% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

4.1. 

Expansión 

da igrexa. As 

primeiras 

comunidades 

4.2. As notas 

da igrexa 

4.1. comprender 

a expansión do 

cristianismo a 

través das 

comunidades 

4.2. xustificar ca 

igrexa é unha, 

santa, católica e 

apostólica 

4.1.1. localiza nun mapa os 

lugares de orixen das primeiras 

comunidades 

4.1.2. reconstrue o itinerario dos 

viaxes de Pablo 

4.2.1. valora a raíz da unidade e 

santidade da igrexa 

4.2.2. elabora materiais onde se 

reflexa a universalidade e 

apostolicidade da igrexa 

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

1-7 

8,9 

 

 
11,9 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (4 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser humán creado a imaxe de Deus e os 

animais. 

1.2. Relacioar a condición de criatura co orixen divino. 

1.3. Explicar a orixen da dignidade do ser humán como criatura de Deus. 

1.4. Entender o sentido e finalidade da acción humán. 

Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia (5 criterios) 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia da igrexa (2 criterios) 

TOTAL: 14 criterios 
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A ensinanza da Relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

humán e dende e para a vida persoal, social, relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas e relixiosas. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo coas principáis relixions, antropoloxías.. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humáns e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido plena á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis existenciáis 

e cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 
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10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e paz interior. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a TV e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida 

pesoal e social. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 

2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 
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que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 
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3º ESO 
 

  BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxet 

ivos 

Ponder 

acion 

1.1. A 

natureza 

human 

desexa o 

infinito 

1.2. A 

búsqueda do 

sentido da 

morte, o 

dolor 

1.1. recoñece o 

desexo de 

plenitude que 

ten a persoa 

1.2. compara 

distintas 

respostas frente 

a finitude do 

ser humán 

1.1.1. comparte situacions nas que 

recoñece a exisencia humán de 

felicidade e plenitude 

1.2.1. valora a experiencia pesoal 

frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2.2. selecciona esceas de películas 

que amosen a búsqueda do sentido 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3,8 

 

 

1,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

ruptura do 

home con 

Deus: o 

pecado 

2.2. O relato 

do pecado 

orixinal 

2.1. descubrir 

co pecado 

radica no 

rechazo a 

Deus 

2.2. distinguir 

a verdade 

revelada no 

relato do 

xénese 

2.1.1. analiza e comenta situacións 

actuáis onde se expresa o pecado 

como rechazo de Deus 

2.2.1. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada e 

recrea un relato da verdade 

revelada sobre o pecado orixinal 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, SIEP 

1,7 

 

 

1,7 

5 

 

 

2,14 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A persoa 

transformada 

por o 

encontro con 

Xesús 

3.1. recoñece 

co encontro 

con Cristo 

cambia a 

forma de 

comprender as 

cousas 

3.1.1. busca biografías de conversos 

3.1.2. expresa xuizo respetuosos 

sobre a novedade có encontro con 

Cristo introduce nas persoas 

3.2.1. comparte textos, vídeos para 

describir as consecuencias na vida 

dos cristians do encontro con Cristo 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

6 

 

 

7,12 

 

6,25% 

 

 

6,25% 
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 3.2. a 

pertenencia a 

Cristo supón 

unha nova 

forma de 

comportarse 

3.2.2. comparte textos e mensaxes do 

noso encontro con Cristo 

 

CAA, CD, CCL,SIEP 

   

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa 

lugar de 

encontro con 

Cristo 

4.2. 

Experiencia 

de plenitude 

con Cristo 

4.3. A 

experiencia 

da fé 

4.1. tomar 

conciencia do 

vínculo do 

encontro con 

Cristo 

4.2. valorar a 

experiencia de 

plenitude con 

Cristo 

4.3. ver na 

cultura a 

riqueza da fé 

4.1.1. busca, selecciona a experiencia 

dunha persoa que encontrou a Cristo 

na igrexa 

4.2.1. escoita testemuñas e debate con 

respeto a cerca da plenitude de vida 

que expresase neles 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristian foi xeneradora de 

cultura ó longo da historia 

4.3.2. defende a influencia da fé no 

arte, no pensamento, nas costumes.. 

 

CCL,CAA, SIEP, CSC, CEC 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

4,11 

 
9 

 

 

10,13 

6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Recoñecer o desexo de plenitude que teñen as persoas. 

1.2. Comparar razoadamente as distintas respostas frente á finitude do ser 

humán. 

Bloque 2. A revelación: Deus intereven na historia (2 criterios) 

2.1. Descubrir có pecado radica no rechazo á intervención de Deus na 

propia vida. 

2.2. Distinguir a verdade revelada do ropaxe literario no relato do Xénesis 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (2 criterios) 
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3.1. Recoñece e aprecia có encontro con Cristo cambia a forma de 

comprender o mundo e as persoas. 

3.2. Comprender ca pertenencia a Cristo conleva un novo xeito de 

comportarse ante a vida. 

Bloque 4. Pertenencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa. 

4.2. Valorar críticamente a experencia de plenitude que promete Cristo. 

4.3. Identificar na cultura a riqueza e beleza que xenera a fé. 

A ensinanza da relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

humán e dende e para a vida pesoal, social, relixiosa.. 

2. Favorecer a maduración integral da personalidade dende unha 

educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto pesoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes morales, cívicas e democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende o respeto e no 

diálogo cas principáis relixions. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián no diálogo cas 

testemuñas de persoaxes relevantes e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños 

para resolver problemas humans e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación de traballos en equipo. Promovemos a cultura 

bíblica para ser máis feliz na vida. 

- Instrumentos de avaliación: 

1. Caderno de clase: o caderno de clase permítenos ter reflexadas a maioría 

das actividades que se fan na aula. No caderno valoraremos aspectos como: 

orde, limpeza, corrección das actividades, comprensión das mesmas. 
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2. Intervención na clase: permítenos valorar no só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, expresión, interpretación sobre 

unha situación. 

3.  Realización de actividades na clase: o aproveitamento do tempo na clase 

e a realización das tarefas é un valor que debemos ter en conta, por iso, 

debe ser consciente de dito valor e de que o mestre anotará positiva ou 

negativamente a realización de ditas tarefas. 

4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, as veces poden ser actividades de reforzo ou de 

ampliación dependendo do ritmo de traballo e capacidade do alumno/a. 

5. Traballos de investigación: ca finalidade de que axude ó alumno/a a 

comprender e ampliar conceptos, faránse na clase ou na casa. 

6.  Participación, actitude e interese na clase: son elementos que temos quee 

valorar, por iso, trataremos que o alumnado participe, teña unha actitude 

adecuada as normas da clase e amose interese. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non será a calificación 

final do alumno/a, senon a de comprobar que han adquirido os 

aprendizaxes que considerábamos fundamentáis. 

4º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

1.1. As 

relixions: 

búsqueda do 

sentido da 

vida 

1.1. o ser 

human creado 

a imaxen de 

Deus 

1.2. distinguir 

a intervención 

1.1.1. identifica os rasgos principáis 

nas relixions monoteístas 

1.1.2. busca información sobre as 

respostas das relixions ás preguntas 

do sentido 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

2,12 

 

6,25% 
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1.2. 

Plenitude na 

experiencia 

relixiosa 

de Deus na 

historia en 

resposta a 

búsqueda do 

sentido 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experienza relixiosa 

1.2.2. debate as diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 

CD, CCL,CCA,CEC, CSC, SIEP 

 

1-7 

1,8 6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE NA HISTORIA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

fidelidade 

de Deus á 

alianza do 

amor 

2.2. A 

figura 

mesiánica 

do Servo de 

Yahveh 

2.1. valora as 

accions de Deus 

fiel ó longo da 

historia 

2.2. aprecia a 

novedade entre 

o Mesías 

sufrinte e o 

Mesías político 

2.1.1. aprecia a fidelidade de Deus 

que atopa na historia de Israel 

2.1.2. toma conciencia dos momentos 

da sua historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus 

2.2.1. clasifica e compara os rasgos 

do Mesías sufrinte e político 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 

CEC,CAA, SIEP, CCL, CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

8,13 

 

 
3,15 

 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A 

chamada de 

Xesús a 

colaborar con 

Él xenera 

unha 

comunidade 

3.1. descubrir a 

iniciativa de 

Cristo para 

formar unha 

comunidade 

que orixina a 

igrexa 

3.2. coñecer e 

apreciar a 

invitación de 

Xesús a 

colaborar na 

sua misión 

3.1.1. localiza, selecciona e 

argumenta nos textos evanxélicos a 

chamada de Xesús 

3.2.1. lee de xeito comprensivo un 

evanxeo, identifica e describe a 

misión salvífica de Deus 

3.2.2. busca e identifica persoas que 

actualizan hoxe a misión de Xesús e 

expon en grupo por qué continuan a 

misión de Xesús 

 

CCL,CAA,CSC,SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

9 

 

 
6,14 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A 

pertenencia a 

Cristo 

ilumina 

todas as 

dimensions 

do ser 

humán 

4.2. A 

autoridade 

eclesial ó 

servizo da 

verdade 

4.3. A misión 

do cristian 

no mundo: 

facer unha 

civilización 

do amor 

4.1. valorar que 

Cristo xenera 

unha forma 

nova de usar a 

razón e a 

liberdade 

4.2. distinguir 

ca autoridade 

está ó servizo 

da verdade 

4.3. relacioar a 

misión do 

cristián cá 

construcción do 

mundo 

4.1.1. elaborar xuizos a partir de 

testemuñas que usen a razón, a 

liberdade… 

4.1.2. ter o hábito de reflexioar 

buscando o ben ante as eleccions que 

se lles ofrece 

4.1.3. ser consciente das diferentes 

formas de vivir a afectividade 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica 

cómo reconoce nelas a verdade 

4.2.2. reconoce e valora as 

autoridades na igrexa 

4.2.3. xustifica acontecimentos na 

igrexa que haxan defendido a 

verdade 

4.3.1. debate sobre as iniciativas que 

colaboran na construcción dun 

mundo de amor 

 

CCL, CAA, CEC, CSC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

 
 

4,10 

 

 

 

 

7,11 

 

 

 
5,12 

 

 
 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 

 
6,25% 

 

 

 

 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser human creado a imaxen de Deus e 

os animáis. 

1.2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 

humans de resposta a búsqueda do sentido. 

Bloque 2. A revelación. Deus interveñe na historia (2 criterios) 

2.1. Recoñecer e valorar as accions de Deus fiel ó longo da historia. 
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2.2. Comparar e apreciar a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación ( 2 criterios) 

3.1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

3.2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na sua misión. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Descubrir e valorar que Cristo xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de expresar a afectividade da persoa. 

4.2. Distinguir ca autoridade está ó servicio da verdade. 

4.3. Relacioar a misión do cristian ca construcción do mundo. 

A ensinanza da relixión nesta etapa busca desenrolar no alumno/a as 

capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experienza human 

e dende e para a vida persoal, social e relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo intengral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa de a historia, dende a realidade 

do respeto e no diálogo con as principais relixions e antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe no diálogo con testemuñas e 

problemas e interrogantes do mundo actual. 
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6. Educar a dimensión cívica e moral dende á aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para dar solucion a problemas humans e 

sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 



30 

Curso 2021-22 
 

 

2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 

que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 
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7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 

5. INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES E DOS 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Os elementos transversales son importantes, xa que permiten unha 

formación continua, formativa e integradora na que se recalca o desenrolo 

das competencias personáis e a habilidade social dentro do ámbito da 

liberdade, a xutiza, a igualdade, o pluralismo cultural, a conviencia, o 

respeto e o fomento da tolerancia. 

A educación en valores e os contidos transversales sempre estiveron 

presentes no currículum escolar, pero non figuraban de xeito explícito nos 

contidos, e entendíanse como aspectos que podían traballarse. Nestes intres, 

xa no se limitan só á formación cultural do alumno/a, senon a formación 

cívico-ética dos alumnos/as en todos os valores ós que aspira a sociedade. 

A educación en valores a perfilamos como a resposta máis adecuada e 

inmediata a unha educación democrática e plural. O proxecto curricular 

contempla os contidos transversais como exes vertebradores dunha 

educación en valores que debe estar presente de xeito sistemático e 

integrador en todo o contido desta área. Istes valores concibense como o 

conxunto de contidos pertenecentes a campos de coñecemento moi diverso, 
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que deben ser abordados cun enfoque multidisciplinar e que se aprecian 

de maneira integrada tanto nos obxetivos como nos contidos de todas as 

áreas e materias, e polo tanto moi especialmente na relixión. 

Asume e trat os contidos transversais e a educación en valores no como un 

anexo ou complemento, senón como algo inherente e intrínseco ó propio 

proxecto. Esta disciplina asume valores e os fundamenta dende unha 

perspectiva cristian. Se pretende axudar ós alumnos/as: 

- a tomar conciencia da sua propia dignidade. 

- aprender a relacioarse e respetar ós demáis. 

- adiestrarse na convivencia pacífica e solidaria. 

- adquirir compromisos de colaboración na construcción dunha sociedade 

cada vez mellor. 

1. Relación de contidos transversáis 

- Educación moral e cívica: para a convivencia respetando o estado de 

dereito, os dereitos e liberdades fundamentáis recollidas na constitución. 

As finalidades e plantexamentos deste tema son: detectar e criticar os 

aspectos inxustos da realidade, construir formas de vida máis xustas, 

adquirindo comportamentos e principios dacordo coa xustiza e o bienestar 

colectivo, respetar a autonomía dos demáis e fomentar o diálogo como forma 

de solucionar diferenzas. 

-  Educación para a paz, a solidariedade e os dereitos humans: a través 

diste tema plantexase e pretendese cos alumnos/as comprendan co concepto 

de paz non é meramente a ausencia de guerra, senon que é contrario a 

todo tipo de violencia, xa sexa persoal, social ou estructural. A paz é 

defensa dos dereitos humans, desarme, comprensión, tolerancia, desenrolo 
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para todos. Por iso perseguimos que : xenere posicions de defensa mediante 

o coñecemento de persoas e situacions significativas, promovendo o valor 

da dignidade e dos dereitos fundamentais referentes ás persoas e os pobos; 

buscar solucions dialogadas; crear hábitos e habilidades para o respeto, a 

convivencia, a solidariedade entre pobos e culturas que vivan dentro e fora 

da nosa comunidade e país. 

-  Educación para a igualdade: sen dubida a educación escolar debe 

plantexar e contribuir a facer realidade a igualdade de oportunidades 

para todas as pesoas e pobos, especialmente nas relacions homes-mulleres, 

eliminando toda discriminación derivada da pertenencia a un 

determinado sexo, raza, cultura, pobo o relixión. Tres serían os obxetivos 

que queremos acadar: analizar criticamente a realidade e desenrolar 

actitudes de tolerancia, respeto e igualdade, especialmente hacia as persoas 

e pobos máis marxinados; correxir xuizos discriminatorios e consolidar 

hábitos na tolerancia; crear hábitos sociáis para o respeto, a convivencia 

a solidariedade entre os pobos e culturas que viven dentro e fora do noso 

país. 

- Educación para a saúde- educación sexual: iste tema plantexa e propon 

cos alumnos/as desenrolen ó máximo a sua capacidade de vivir en 

armonía con eles mesmos, cos demáis e con seu entorno. A educación sexual 

é parte integrante deste tema, concibese nun sentido amplo, non só nos seus 

aspectos biolóxicos, senon tamén nos seus aspectos afectivos, emocionáis e 

de relación social. Os obxetivos serían: adquirir información suficiente e 

científica de todos os aspectos relacionados cunha saúde adecuada para a 

sua idade e crecemento, así como da sua sexualidade; consolidar actitudes 
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de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa sexualidade; 

integrar a sexualidade e su educación na formación da pesoa dende unha 

perspectiva global e completa; crear un hábito de vida saudable, un 

consumo racional dos alimentos; valorar o tempo libre, o ocio como 

desenrolo da pesoa nunha educación integral. 

- Educación ambiental: pretende cos alumnos/as entendan a necesidade, 

non só dende un punto de vista intelectual, senon tamén actitudinal, de 

participar activamente na conservación e mellora do medio ambiente. Por 

tanto, dos serían os obxetivos: comprender os principáis problemas 

ambientáis e adquirir a responsabilidade ante o medio ambiente no cole, 

na casa, na cidade e no campo. 

-  Educación do consumidor e usuario: iste tema debe contribuir o 

desenrolo integral dos alumnos/as dotándoos de valores que posibiliten a 

construcción dunha sociedade máis xusta, solidaria, responsable, capaz de 

mellorar a calidade de vida de todos. Un apartado importante que debe 

abordarse neste tema é: desenrolar un coñecemento dos mecanismos do 

mercado así como dos dereitos do consumidor; crear unha conciencia 

crítica ante o consumo e ensinar a valorar criticamente os medios de 

comunicación. 

- Educación vial: deben sensibilizarse ante os accidentes de tráfico e outros 

problemas de circulación e adquirir conductas de seguridade vial como 

peatons e como futuros usuarios dos vehículos. Deben amosar interese por 

descubrir e diferenciar os comportamentos viales incívicos e inmorais dos 

correctos; tomar conciencia de respetar tanto ó peatón como ó conductor. 
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- Educación en novas tecnoloxías e para os medios de comunicación: a 

importancia dunha sociedade do coñecemento baseada en gran medida no 

avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios de 

comunicación fan que a educación nestes temas sexa un dos valores máis 

importantes. Deberíamos: potenciar o uso e coñecemento dos novos medios 

tecnolóxicos, desenrolar normas de conducta e actitudes correctas no uso 

indicando a su vez os perigros e erros que debense evitar. Este valor estará 

presente en moitas actividades esixidas en cada curso, sen que signifique 

que non se teña enconta como contido conceptual o actitudinal. 

6. A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A relixión aporta a competencia cultural e artística, unha valoración 

crítica da cultura a luz do evanxeo, motivando ó mesmo tempo o aprecio 

da propia cultura e a estima de otras tradicions culturáis e relixiosas. A 

cultura e a historia europea e a propia española non poden ser 

comprendidas e asumidas se precindimos do feito relixioso presente sempre 

na historia dos pobos. 

Con relación a competencia social e cívica, a relixión aporta a 

fundamentación e xerarquización dos valores e virtudes que contribuen a 

educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno/as, na 

orde a facer posible a maduración na corresponsabilidade, na 

solidariedade, na libertade, na xustiza e caridade. Todo como expresión 

coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
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Procuramos mellorar as relacions interpersoáis baseadas en principios e 

valores que emanan da persoa de Cristo e axudan a afrontar as situacions 

de conflicto mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores 

xenuinamente cristians. No máis profundo do cristian xurde o valor da 

fraternidade universal, de ahí, que as esixencias éticas da convivencia, 

participación respeto a diversidade sexan consecuencias da fé cristian. 

A ensinanza relixiosa aporta elementos básicos en canto o logro da 

competencia na comunicación liguística pois sirvese do lenguaxe 

académico, dos lenguaxes que conforman a cultura que transmitese na área 

de relixión, así como dos lenguaxes da propia ensinanza relixiosa. 

O diálogo da fé coa cultura contribue á competencia lingüística na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, nos diversos medios 

de comunicación cá acción de Deus ha usado sobre o home. Su revelación 

é rica en diversos lenguaxes. Así, o lenguaxe bíblico e a sua riqueza de 

expresión e simboloxía, o lenguaxe doctrinal e su precisión conceptual, 

analítica e argumental, o lenguaxe litúrxico e a sua cercania o lenguaxe 

dos símbolos do pobo cristián, o lenguaxe, en fin, testimonial que fai 

posible a transmisión vital do coñecido. 

A competencia para a autonomía e iniciativa pesoal non podera levarse a 

cabo no alumno/a se non comenza a exercitarse no coñecemento de sí 

mesmo, no seu ser máis profundo, nas suas potencialidades, na sua 

dignidade e no seu sentido. A formación relxiosa católica aporta a dita 

competencia unha cosmovisión que da sentido a vida e, por tanto ó sentido 

da cultura e da identidade mesma da pesoa. Unha cosmovisión que fai 
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posible a formación integral do alumno/a frente a visions parciáis e 

determinantes da propia liberdade. 

En sintese, a ensinanza relixiosa non se reduce a unha ensinanza de 

valores, dirixese á persoa concreta nas suas raíces, nas suas posibilidades 

humáns e sobre todo, dirixese ó ser humán na sua finalidade trascendente. 

Todo iso conleva o ofrecimento do evanxeo da salvación de Xesucristo, para 

que unha vez coñecido, surja a humanidade nova chea de homes e 

mulleres novos conforme ó designio de Deus. A ensinanza relixiosa 

contribue positivamente ó desenrolo da competencia de aprender a 

aprender no estudio e reflexión do Mensaxe cristián facilitando o impulso 

do traballo en equipo por seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo 

non só unha proposta consensuada de valores e actitudes, senon un marco 

de referencia aceptado voluntariamente segús as suas conviccións, que ten 

que ser a base na búsqueda da verdade e do ben. 

A ensinanza relixiosa estructurase a partir de catro dimensions que 

fundamentan as competencias específicas da ensinanza relixiosa católica: 

a dimensión cultural e histórica, a dimensión humanizadora, a 

dimensión ético-moral e a dimensión epistemolóxica. Estas dimensions 

aportan tamén elementos con referencia as competencias básicas, xa 

analizadas, e orientan e clarifican as competencias e capacidades 

específicas da área de relixión católica. 

- A dimensión cultural e histórica: está presente na ensinanza relixiosa, 

dado co patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiológico que gran 

parte das sociedades reciben do pasado está vertebrado por contidos 

relixiosos. Neste sentido, a relixión ha dado os seus frutos na arte, nos 
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sistemas de significación moral, na creación popular e na acción social. O 

alumno/a non só debe coñecer, senon que poderá comprender e asumir os 

valores que conlevan o coñecemento do feito relixioso na sua expresión 

artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

-  A dimensión ético-moral: explicita as esixencias morais que conleva o 

mensaxe cristián. Na relixión católica ofrécese unha determinada maneira 

de ver a vida, e na sua base atópase un concepto do home, un núcleo 

referencial de ideas e creencias e a proposta dunha escala de valores e 

principios. A ensinanza relixiosa expon, fundamenta e xerarquiza os 

valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 

personalidade do alumno, en orden a posibilitar a sua maduración na 

responsabilidade, no exercicio da solidariedade e daa caridade. Todo isto, 

como expresión coherente dun coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

Con todo, estamos fundamentando un dos valores básicos, a sua dignidade 

como ser humán, como fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter 

como obxetivo reproducir sen máis o modelo de sociedade existente, terá 

que dispoñer ós alumnos/as para que poidan abordar criticamente esa 

sociedade e intervir nela para cambiala ou modificala. 

-  A dimensión humanizadora: faculta ó alumno/a para dar resposta ós 

seus interrogantes máis radicales, facendo posible, a sua vez, a formación 

de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. O alumno/a 

necesita, motivacións para amar, para construir unha pesonalidade máis 

humán, para ilusionarse nos proxectos de vida altruistas e desinteresados. 

O testemuño de homes e mulleres santos na historia constitue un referente 

continuo para a autoasimilación de valores máis xenuinamente cristians. 
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- A dimensión epistemolóxica: preséntase no ámbito escolar, na sua 

estructura disciplinar, có carácter científico có que se abordan as ciencias 

da relixión e a teoloxía. Sus contidos son saberes cunha fundamentación 

e unha metodoloxía científica propia, implantados cun rigor e tradicción 

no nosos entorno culturas. Su estatuto epistemológico orixinal entra no 

ámbito educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de 

saberes e racionalidade que operan na escola. 

A síntese teolóxica é unha dimensión básica e, a su vez, o obxetivo xeral 

que irá desenrolándosee e aplicándose en cada unha das etapas e cursos 

con referencia a cada un dos núcleos temáticos que conforman a síntese 

teolóxica.: o fenómeno relixioso, a cultura e historia da relixión, a biblia, 

Deus Pai, Xesucristo, o Espíritu Santo, a igrexa, os sacramentos, a liturxia, 

a vida cristian, a mora e os valores, a Virxen María. A partir destas 

dimensions concretamos e desenrolamos as competencias específicas da 

materia de relixión, a competencia cultural e histórica, a competencia 

humanizadora, a competencia ético-moral, e todas as demáis contribuindo 

tamén as competencias básicas comuns a todas as materias. 

-  Competencias clave: descriptores e desempeños 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística - comprender o sentido dos 

textos 

- usar vocabulario axeitado 

e normas ortográficas para 

elaborar textos 

- escoita, lee e comprende os 

contidos e os relatos bíblicos 

- elabora mapas 

conceptuáis cos contidos da 

unidade 

Competencia dixital - comprende os mensaxes 

dos medios de comunicación 

- dialoga sobre os 

aprendizaxes descubertos no 

cine-forum 



40 

Curso 2021-22 
 

 

 

Aprender a aprender - xestiona os recursos e as 

motivacions persoais no 

aprendizaxe 

- identifica estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples... 

- amosa interese por o uso 

dos recursos da unidade 

- logra experiencias de 

aprendizaxe gratificantes 

Social e cidadan - amosa disponibilidade 

para a participación activa 

nos ámbitos de 

participación establecidos 

- participa na resolución de 

actividades e no desenrolo 

de diálogos e debates 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

- amosa iniciativa persoal 

para iniciar o promover 

novas accions 

- ten unha actitude positiva 

derivada da interiorización 

dos contidos e valores 

aprendidos 

Cultura e histórica - valora os diversos núcleos 

temáticos que conforman a 

sintese teolóxica 

- investiga sobre o sentido 

da vida nas relixions 

monoteístas 

Humanizadora e ético- 

moral 

- coñece e aprecia os valores 

e virtudes xenerados no 

mensaxe cristian que se 

realiza na igrexa 

- expresa como para 

descubrir o sentido cotidián 

e último da vida é necesario 

ter unha boa xerarquía de 

valores 

Sentido trascendente - comprender co ser humán 

precisa atopar motivos para 

dar un sentido último a sua 

vida 

- expón en que consiste o 

sentido último da vida 

humán 

 

7. ATENCIÓN AS MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DAS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

A importanza crecente dunha sociedade do coñocemento baseado en gran 

parte no avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios 

de comunicación social fan que a educación nestes temas sexa un dos 

valores máis importantes actualmente, de ahí, que incorporemos na 

secuenciación de contidos diferentes páxinas web que faciliten ó seu uso. 
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Dos serían os obxetivos a conseguir: potenciar o uso e coñecemento dos novos 

medios técnicos de que dispoñamos para educar e formar, desenrolar 

normas de conducta e actitudes correctas no seu uso indicando tamén os 

peligros e erros que temos que evitar. 

Este valor estará presente en toda a educación secundaria, con todo, e moi 

especialmente como contido procedimental estará presente en moitas das 

actividades exisidas en cada curso, sin que signifique que no se teñan en 

conta como contido conceptual o actitudinal. A ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

no só dunha maneira instrumental, que resulte útil ó estudante na 

búsqueda da información o resolución de problemas plantexados na clase, 

senon procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. 

As redes sociáis o as ferramentas de construcción e manipulación de imáxes, 

por exemplo son instrumentos que permiten novas fórmulas de expresión 

da cultura e a identidade persoal que hai que aprender e dominar. 

8. ESTRATEXIAS DA ANIMACIÓN Á LECTURA E DESENROLO 

DA EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA 

Unha das queixas dos profesores é que os alumnos/as teñen grandes 

dificultades para comprender textos escritos, paraííredactar e para 

expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha área como relixión, que 

transmitese e aprende a través de textos, a falta da competencia lingüística 

convértese nun dos obstáculos ós que enfrentanse os profesores. Parece, por 

tanto, preciso que os materiais incorporen elementos que melloren a 

comprensión dos alumnos/as. Entón, incorporaremos sesions de lectura 
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realizada polo profesor para que o alumno/a tome conciencia da 

entonación, separación….. seguidamente leen todos os alumnos/as e 

posteriormente á explicación de textos fanse preguntas sobre ó leído e 

despoís unha corrección oral na que o alumno/a teña que explicar a sua 

resposta ós compañeiros. A perioricidade da lectura é diaria. As actividades 

nas que se potenciarán ós alumnos/as ó longo do curso sobre leer, escribir 

e expresarse de forma oral serán os seguintes que servirán para os catro 

cursos da ESO: leerán en voz alta textos bíblicos, artículos e resúmenes de 

actividades, farán exercizos escritos, redactarán traballos e, expondrán de 

maneira oral os traballos en grupo onde expresen a actividade mandada 

có seu correspondente parte do traballo. 

9. REALIZACIÓN DE TRABALLOS MONOGRÁFICOS 

INTERDISCIPLINARES, PROXECTOS INTEGRADOS …. 

A interdisciplinariedade axuda ós alumnos/as a integrar conceptos, teorías, 

métodos e ferramentas de varias materias. Así consiguen profundizar na 

comprensión dos temas complexos, preparánse mellor para á resolución de 

conflictos, formulara preguntas, xa que non se limitan só á visión parcial 

dunha materia. As razóns que nos levan a ofrecer ó noso alumnado unha 

educación interdisciplinar son mitas e variadas, entre ellas destacamos: a 

urxencia de anticipar futuras necesidades ante o cambiante entorno social, 

laboral e profesional. Estes cambios perfilan un horizonte no que será 

necesario cós futuros cidadans, dentro e fora do seu ámbito, sexan capaces 

de comprender e abordar novos problemas, ter un pensamento flexible e 

comunicarse eficazmente. 
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Para poder enfrentarse con éxito á sociedade do coñecemento o noso 

alumnado ten que comprender cómo se construe o coñecemento, cómo as 

disciplinas compleméntanse e ten que adquirir destrezas transversáis que 

integran e reforzan os aprendizaxes profundos, e así facer frente os desafíos 

do porvenir. Os alumnos/as deben aprender a resolver poco a poco 

problemas cada vez máis complexos; na programación didáctica istes 

aprendizaxes se evidencian en actividades e tarefas complementarias. 

Levaránse a cabo traballos monográficos, proxectos integrados u outros que 

o centro establezca. 

10. METODOLOXÍA 

Entendemos a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accions organizadas e planificadas polo profesor de xeito 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar o aprendizaxe ó 

alumno/a e o logro dos obxetivos plantexados potenciando o desenrolo das 

competencias clave dende unha perspectiva transversal. 

A metodoloxía didáctica deberá guiar os procesos de ensinanza- 

aprendizaxe desta materia, e dará resposta a propostas pedagóxicas que 

consideren á atención a diversidade e o acceso de todo o alumnado á unha 

educación común. Así mesmo, emplearánse métodos que, partindo da 

perspectiva do profesor como orientador e facilitador do desenrolo 

competencial do alumno, se axusten ó nivel inicia deste e teñan en conta 

á atención a diversidade e o respeto polos distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

Fomentarase unha metodoloxía centrada na actividade e participación do 

alumno/a que favorezca o pensamento racional e crítico; o traballo 
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individual e cooperativo na aula, que conleva a lectura, investigación, así 

como as diferentes posibilidades de expresión. Integraranse referencias a 

vida cotidiá e ó entorno inmediato do alumno/a. 

Estimularase a reflexión e o pensamento crítico, así como os procesos de 

construcción individual e colectiva do coñecemento, e se favorecerá o 

descubrimento, a investigación, o espíritu emprendedor e a iniciativa 

persoal. Levaránse a cabo actividades para profundizar nas habilidades e 

os métodos de recopilación, sistematización e presentación da información 

e para aplicar procesos de análise, observación e experimentación 

adecuados ós contidos das materias. Emplearánse metodoloxías activas que 

contextualizen o proceso educativo, que presenten de maneira relacionada 

os contidos e que fomenten o aprendizaxe por proxectos, centros de interese, 

o estudos de casos, favorecendo a participación, experimentación e 

motivación do alumno/a ó dotar de funcionalidade e transferibilidade ós 

aprendizaxes. Igualmente adoptaránse estratexias interactivas que 

permitan compartir e construir o coñecemento e dinamizar a sesión da 

clase mediante intercambio verbal e colectivo de ideas. 

A orientación da práctica educativa da materia abordaráse dende 

situacións-problemas de progresiva complexidade, dende planteamentos 

máis descriptivos ata actividades e tarefas que demanden un análise e 

valoración de carácter máis global, partindo da propia experiencia dos 

alumnos/as e mediante a realización de debates e visitas a centros de 

interese. Usaremos tecnoloxías de información e de comunicación de xeito 

habitual no desenrolo do currículo tanto nos procesos de ensinanza como 

de aprendizaxe. 
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A metodoloxía debe partir da perspectiva do profesor como orientador e 

facilitador do desenrolo competencial do alumno/a. Un dos elementos 

fundamentáis na enseñanza por competencias é despertar e manter a 

motivación hacia o aprendizaxe no alumnado, ó que implica un novo 

plantexamento do seu papel, máis activo e autónomo, conscinte de ser o 

responsable do seu aprendizaxe e, a tal fin, o profesor ten que ser capaz de 

xenerar no alumno/a curiosidade e necesidade por adquirir os 

coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas 

competencias. Dende esta materia se colaborará na realización por parte 

do alumnado de traballos de investigación e actividades integradas que 

impliquen a un ou varios departamentos de coordinación didáctica e que 

permitan ó alumno/a avanzar hacia resultados de aprendizaxe de máis 

de unha competencia ó mesmo tempo. 

En resumo, dende un enfoque baseado na adquisición de competencias 

clave cuyo obxetivo non só é saber, senon saber aplicar ó que se sabe e 

facelo en diferentes contextos e situacións, precisanse distintas estratexias 

metodolóxicas entre as que destacaremos: 

1. plantexar diferentes situacións de aprendizaxe que permitan ó 

alumnado ó desenrolo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 

establecer diferenzas e semellanzas…. 

2. potenciar no alumnado a autonomía, creativiade, reflexión e espíritu 

crítico. 

3. contextualizar os aprendizaxes de tal xeito có alumnado aplique os seus 

coñecementos, habilidades máis alá dos contidos da propia materia e sexa 

capaz de transferir os seus aprendizaxes a contextos diferentes do escolar. 
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4. potenciar no alumnado procesos de aprendizaxes autónomo, nos que 

sexa capaz, dende o coñecemento das características do seu propio 

aprendizaxe, de fixarse os seus propios obxetivos, plantearse interrogantes, 

planificar o seu traballo, buscar e seleccionar información, comprobar e 

contrastar os resultados e avaliar o seu proceso de aprendizaxe. 

5. fomentar unha metodoloxía investigativa, na que o alumnado dende o 

coñecemento adquirido formule hipóteses na relación ós problemas 

plantexados e comprobe ós resultados dos mesmos. 

6. usar distintas fontes de información así como diversificar os materiais e 

recursos didácticos que usemos para o desenrolo e adquisición dos 

aprendizaxes. 

7. promover o traballo colaborativo, a aceptación mútua e a empatía como 

elementos que enriquezen o aprendizaxe e nos forman como futuros 

cidadans dunha sociedade na que a sua característica principal é a 

pluralidade e a heteroxenidade. Ademáis nos axudará a ver que podese 

aprender non só do profesor senon tamén de quen nos rodea, para lo que 

debemos fomentar as tutorías entre iguais, así como procesos colaborativos, 

de interación baseados sempre no respeto e a solidariedade.. 

8. diversificar estratexias e instrumentos de avaliación. 

A asignatura de relixión usará unha metodoloxía que respeterá os 

seguintes principios: 

- recoñecemento do rol do docente: o docente é pieza clave na elaboración 

e implantación das actividades da aula axustadas ó grupo concreto que 

está ensinando. A sua formación resulta, polo tanto, fundamental á hora 

de garantizar o éxito do proceso de aprendizaxe. 
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- adaptación ó ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respetando o 

desenrolo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar dun xeito adecuado ó concreto e ó abstracto, o traballo 

individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos 

conceptuáis. 

- respeto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes, non todos os 

estudantes son iguais, non todos aprenden do mismo xeito. A atención a 

diversidade e o desenrolo da inclusión comenza na asunción deste 

principio fundamental. 

- consideración da dimensión humanista: todos os aprendizaxes estarán ó 

servizo da formación humana. A asignatura de relixión, dende a sua clave 

personalizadora, require que todo aprendizaxe, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio-afectivo nos sexan considerados fin en sé mesmos sino 

que estén ó servizo da formación integral do ser humán. 

- respeto pola curiosidade e inquedanzas dos estudantes, consideración dos 

intereses e expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, 

de xeito que se garantice un aprendizaxe significativo. 

- seguimento dos criterios de avaliación , para facilitar o cumplimento 

destes principios metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, 

global e formativa ó longo do proceso de ensinanza aprendizaxe, e 

sumativa ó final do proceso, de xeito que se avalie o nivel de logro 

alcanzado. A avaliación obxetiva garantiza unha valoración axeitada da 

dedicación e rendimento dos alumnos/as. 
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- desenrolo dun aprendizaxe en equipo ou cooperativo, o estudo e reflexión 

do cristianismo, é unha asignatura axeitada para desenrolar o traballo en 

equipo. 

- utilización educativa dos recursos tecnolóxicos: a ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

non só dun xeito instrumental, que sexa útil para ó estudante, senon 

procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. As 

recdes sociáis ou as ferramentas de construcción e manipulación de imaxes, 

son instrumento que permiten novas formas de expresión da cultura e a 

identidade persoal que hai que aprender a dominar. 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA APRENDIZAXE 

1. Criterios xeráis de avaliación 

 Amosar interese por aprender. 

 Participar na clase. 

 Realizar as tarefas na clase. 

 Presentar de forma limpia e ordenada os traballos. 

 Tener unha actitude de respeto polos compañeiros e profesor. 

 Estar atento na clase, respetando o tempo de traballo. 

Os criterios de avaliación para cada curso xa están anteriormente escritos. 

2. Procedimentos de avaliación 

- avaliación inicial: o inicio do curso é fundamental saber o grado de 

coñecemento co alumno/a ten sobre os contidos que imos traballar. Con 

esta información o profesor podrá planificar os novos aprendizaxes, esta 

avaliación facilita información para adecuar o proceso educativo ás 

posibilidades persoáis do alumno/a, ás suas necesidades e asegurar su 
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motivación para aprender. Efectuarase ó inicio do curso e o inicio das 

distintas unidades didácticas. 

-  avaliación continuada: é a avaliación que levamos ó longo do curso, 

pretende describir e interpretar paro mellor, non tanto medir e clasificar. 

Levase a cabo de xeito continuo ó longo do proceso educativo, xa que o 

aprendizaxe é continuo e polo tanto resulta necesario seguir paso a paso os 

progresos, dificultades, etc do alumno/a. Ten un carácter 

fundamentalmente formativo e orientador. Aporta información sobre a 

adquisición de conceptos, o dominio de procedementos e a asimilación de 

valores. Para levala a cabo usaremos como técnica fundamental a 

observación continuada, que farase mediante os rexistros de observación, 

seguimento de tarefas, intervencions e producciones do alumno/a. 

O referente da avaliación serán o punto de partida de cada alumno/ e os 

obxetivos didácticos-criterios de avaliación das distintas unidades 

didácticas. A avaliación continua permitiranos non só observar como vai 

aprendendo o alumno/a senon que tamén informaranos das dificultades 

que se presenten, as posibles causas das mesmas, etc. deste xeito podremos 

orientar ó alumno/a a superar as dificultades. 

A avaliación continua será realizada polo equipo docente que actuará de 

xeito colexiado ó longo do proceso de avaliación e na adopción das 

decisions do mesmo, coordinados polo tutor/a. 

Tamén nos permite informara ás familias a través das tutorías, e de un 

modo máis formal por escrito, al menos tres veces en cada curso del ciclo. 

Para ello, ó longo de cada curso, dentro do período lectivo, realizaránse 

para cada curso ó menos 3 sesions de avaliación, entendidas como a 
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reunión do equipo docente coordinado polo tutor/a para intercambiar 

información e adoptar decisions sobre o proceso de aprendizaxe do 

alumno/a orientadas á sua melloría. 

- avaliación final: supón unha valoración do tipo e grado de aprendizaxe 

alcanzado polo alumno/a ó rematar unha determinada secuencia 

didáctica. 

Proporciona un balance aproximado da asimilación dos contidos e da 

situación na que atópase a clase en xeral, e cada alumno/a en particular, 

co que permítenos orientarles para as suas novas experiencias de 

aprendizaxe ou volver a traballar aspectos que non foron moi satisfactorios. 

A avaliación final é unha consecuencia da avaliación continua. Se 

describirán aqueles aspectos que se consideren relevantes e que o equipo 

docente considere que debe coñecer o alumno/a ou a sua familia. 

3.  Instrumentos da avaliación 

- caderno da clase: consideramos fundamental o caderno xa que reflexa a 

inmensa maioría das actividades realizadas, neste caderno valoramos 

aspectos como: orde, limpeza, realización de todas as tarefas, corrección 

das actividades, comprensión das mesmas. 

-  intervencions na clase: nos permite valorar non só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, a expresión, a interpretación sobre 

unha situación ou problema, etc. 

- realización das tarefas na clase: o aproveitamento do tempo da clase e a 

realización das tarefas encomendadas é un valor que temos que considerar 

e fomentar no noso alumnado, por ello, debe ser conscente de dito valor e 
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que nos como mestres anotamos positava ou negativamente que realizen 

ditas actividades. 

- tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido no 

proceso de avaliación, estas actividades no caso dalguns alumnos/as poden 

ser actividades de reforzo, porque poseen un ritmo máis lento ou para 

superar algunhas carencias ou dificultades, e actividades de ampliación 

porque ó seu ritmo é ó adecuado. 

- pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que ó 

consideremos se propondrán pequenos traballos nos que á investigación e 

a realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a outros contextos. Istes 

traballos poden realizarse na clase ou na casa e buscarán información e a 

expondrán despois os seus compañeiros/as. 

- participación, actitude e interese na clase: deben ser elementos có profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a teña unha actitude 

axeitada as normas establecidas e amose interese polo aprendizaxe. 

 
- actividade fináis da unidade: serán actividades globáis, o seu obxetivo 

non será a calificación final do alumno/a senon á de comprobar que han 

adquirido aqueles aprendizaxes que consideramos básicos. Se nalguns 

existiese un alto índice de alumnos/as que non os adquiriesen, volveríamos 

a traballalos. 

4. Criterios de calificación: a calificación dos alumnos/as á realizaremos 

sobre os instrumentos ou estándares anteriormente definidos, asignándolle 

a cada un un valor ponderado que se observa no punto 4 da programación. 
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Os alumnos/as que non superen o curso levarán a cabo unhas actividades 

realizadas durante o curso e evaluaranse no mes de setembro. 

5. Seguimento da avaliación didáctica 

O procedimento para realizar o seguimento da programación didáctica 

farémolo coincidir cás sesions de avaliación nas que consideraremos entre 

outros os seguintes aspectos: 

- sesión de avaliación tras a avaliación inicial: nesta sesión de avaliación, 

como consecuencia da valoración realizada estudiarase se a planificación 

prevista é axeitada ou non en canto a: se o alumno/a posee coñecementos 

previos necesarios para abordar a programación e, en caso contrario, 

tomaremos medidas a adoptar nos contidos e secuenciación; se as estratexias 

previstas son ás axeitadas; se o tipo de tarefas é ó adecuado para o grupo. 

-  sesions da primeira e segunda avaliación: analizarase o desenrolo da 

programación preguntándonos entre outras cousas os seguintes aspectos: se 

o alumno/a adquiriu os coñecementos e competencias previstas e si a 

organización temporal está a ser a axeitada; se as estratexias metodóloxicas 

que vimos desenrolando son ás adecuadas, etc 

- Sesión da terceira avaliación: grado no que se desenrolou a programación; 

valoración dos resultados académicos; en que medida funcionaron as 

propostas de mellora; valoración do conseguido, análise das dificultades 

atopadas, revision de aspectos da programación. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

As actuacións previstas nesta programación contemplan intervencions 

educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacionss, intereses, etc coa finalidade de 
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facilitar o acceso ós aprendizaxes propios desta etapa así como a 

adquisición das competencias clave e o logro dos obxetivos. 

A metodoloxía proposta e os procedementos de avaliación planificados no 

alumno/a posibilitan a capacidade de aprender por si mesmos e promoven 

o traballo en equipo, fomentando unha metodoloxía centrada na 

actividade e participación do alumnado, que favorezca o pensamento 

racional e crítico, o traballo individual e cooperativo na aula que conlleva 

a lectura e a investigación, así como as diferentes posibilidades de 

expresión. Como primeira medida proponse actividades e tarefas nas que ó 

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando situacions de aprendizaxe que se centren só no desenrolo dalgún 

deles, permitindo un axuste destas propostas ós diferentes estilos de 

aprendizaxe. Outra medida é a inclusión de actividades e tarefas que 

requiran a cooperación e traballo en equipo, á axuda entre iguáis 

permitirá co alumno/a aprenda ademáis estratexias, destrezas e 

habilidades que permitan o desenrolo das suas capacidades e a 

adquisición das competencias clave. 

As distintas unidades didácticas elaboradas para o desenrolo desta 

programación contemplan suxerencias metodolóxicas e actividades 

complementarias que facilitan o reforzo como ampliación para o 

alumno/a. De igual xeito calquera unidade e as diferentes actividades 

serán flexibles e podranse plantexar de forma ou número diferente para 

cada alumno/a. Ademáis podrán implantarse actuacions de acordo ás 

características individuais do alumnado, propostas na normativa vixente 

e no proxecto educativo, que contribuan á atención a diversidade e a 
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compensación das desigualdades, dispoñendo pautas e facilitando os 

procesos de detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe tan 

pronto como se presenten, incidindo positivamente na orientación 

educativa e na relación cas familias para que apoien o proceso educativo 

dos seus fillos/as. 

Estas actuacions levaránse a cabo a través de medidas de carácter xeral con 

criterios de flexibilidade organizativa e atención inclusiva, co obxeto de 

favorecer a autoestima e expectativas no alumnado e obter o logro dos 

obxetivos e as competencias clave da etapa: agrupamentos non 

discriminatorios, reforzo, recuperación…. Estas medidas inclusivas teñen 

que garantir o dereito de todo o alumnado de alcanzar o máximo desenrolo 

persoal, intelectual, social, emocional en función das suas características 

e posibilidades, para aprender a ser competente e vivir nunha sociedade 

en continuo proceso de cambio, con obxeto de facilitar que todo o 

alumnado alcance a sua titulación. 

Respecto o grupo será preciso coñecer as suas debilidades e fortalezas no 

referido á adquisición das competencias e funcionamento interno a nivel 

relacional e afectivo, ello permitirá planificar ben as estratexias 

metodolóxicas máis adecuadas, unha correcta xestión da aula e un 

seguimento sistematizado das actuacions no referente á consecución dos 

logros colectivos. Se todos os profesores amosan preocupación por adaptarse 

á sensibilidade e forma de ser de cada alumno/a, o profesor de relixión 

aínda debe ser máis sensible, dada a natureza desta materia, dende esta 

preocupación e sensibilidade, debe atender especialmente aqueles 

alumnos/as que teñan dificultade de adaptación, que estean desmotivados, 
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desmoralizados, sen autoestima, sen interese polos estudos. A este tipo de 

alumnado debe adicarse unha atención máis personalizada. 

Para aqueles alumnos/as que amosen interese pola relixión ou por algún 

tema en particular, podense ofrecer materiais e actividades de ampliación 

e profundación. En calquera caso, o departamento de relixión debe ter en 

conta a diversidade do alumnado, tratando de dar resposta tanto ós que 

amosan dificultades para desenrolar o proceso educativo como aqueles que 

teñen capacidade e interese por profundizar nos temas. 

 Avaliación inicial: será un dato fundamental na atención a 

diversidade xa que nos informará das diferenzas existentes no grupo, 

así como si hai algún alumno/a que destaque sobre os demáis por sus 

carencias ou dificultades o por ter un desenrolo superior ó resto do 

grupo. Ista avaliación levarase a cabo tanto polos informes realizados 

polos profesores como por la observación continuada e sistemática que 

levarase a cabo na primeira quincena do curso. 

 Atención individualizada: neste sentido a atención a diversidade 

levarase a cabo mediante un seguimento e apoio sitemático do 

profesor sobre cada alumno/a. 

 Actividades de reforzo ou ampliación: unha vez detectado algún tipo 

de dificultade, ademáis do apoio prestado polo profesor, se 

propondrán tarefas de reforzo ou recuperación que axuden ó 

alumno/a a superar as mesmas. Non podrán ser estereotipadas senon 

que vamos axustalas ás necesidades ou carencias específicas de cada 

alumno/a. 
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 Apoio ou reforzo: nalgúns casos, se as dificultades fosen moi 

significativas contaríamos có apoio doutro profesor sempre dentro da 

aula. 

 Actividades de ampliación/profundización/enriquecimento: para os 

alumnos/as que amosen unha maior capacidade dentro do grupo, 

estando sempre axustadas ás características de dito alumnado. 

Á hora de plantexar medidas de atención a diversidade temos que recabar 

en primeiro lugar, información sobre cada grupo: número de alumnado, 

funcionamento do grupo, fortalezas que se identifican no grupo no 

referente ó desenrolo de contidos, necesidades que se tiveran identificado, 

aspectos a ter en conta á hora de facer traballos cooperativos, tipos de 

recursos que necesitanse adaptar ó nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

A avaliacion inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como 

conxunto, senon tamén información acerca de diversos aspectos 

individuais nos estudantes, a partir deles podremos: 

 identificar ós alumnos que necesiten un maior seguimento ou 

personalización das estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. 

 Establecer conclusions sobre as medidas curriculares a adoptar, así 

como os recursos que vanse emplear. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai usar con cada alumno 

 fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada 

alumno/a. 
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13. CONTRIBUCIÓN DA RELIXIÓN Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

NIVEL 

CCBB 

COMUNICACIÓN 

LINGUÍSTICA 

RAZOAMENTO 

MATEMÁTICO 

INTERACIÓN MUNDO 

FÍSICO E NATURAL 

DIXITAL TRATA- 

MENTO INFORMA 

1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

- usar debates 

- conceptos 

propios análise 

social 

- escoita, 

argumentación e 

exposición 

- ideas e 

opinions 

- comprender, 

analizar e 

avaliar os 

mensaxes 

 - coñecer os perigros 

medioambientais 

- defender o consumo 

responsable e 

respetuoso có medio 

natural 

- saber interpretar 

un mapa e localizar 

puntos xeográficos 

- usar internet 

para o acceso e 

coñecemento de 

temas tratados nas 

unidades 

didácticas 

4º ESO   

NIVEL 

CCBB 

SOCIAL E 

CIDADAN 

CULTURAL E 

ARTÍSTICA 

APRENDER A 

APRENDER 

AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

PERSOAL 

1º ESO - educar no 

respeto as 

diferentes 

relixions. 

- tomara 

conciencia dos 

propios 

pensamentos, 

valores. 

- usar o diálogo 

- recoñecer e 

aceptar as 

normas de 

convivencia 

- coñecer e 

respetar os 

dereitos humans 

- ter sentimentos 

compartidos non 

excluentes. 

- recoñecer e 

valorar o legado 

das relixions no 

patrimonio 

cultural. 

- coñecer e 

valorar a 

diversidade 

cultural evitando 

a 

discriminación. 

- valorar o 

patrimonio 

artístico e tratar 

de conservalo. 

- fomentar a 

conciencia das 

propias capacidades. 

- impulsar o traballo 

en equipo. 

- favorecer a 

confrontación 

ordenada e crítica 

das opinions. 

- usar o diálogo, o 

debate para o 

intercambio de ideas. 

- estudar casos e 

cuestions sobre os 

que asumir unha 

postura persoal e 

plantexar 

solucions 

- elaborar un 

pensamento propio 

e desenrolar a 

capacidade crítica 

- fomentar a 

capacidade de 

tomar decisions. 

 

2º ESO 

 

3º ESO 

 

4º ESO 
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1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 - asumir 

responsabilidade 

cívica e social 

   

     

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS, REALIDADE E DEUS 
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  Obxetivos didácticos (basados nos criterios de avaliación)  

1. Recoñecer e valorar ca realidade é un don de Deus. 

2. Identificar a orixen divina da realidade. 

3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- reflexionamos 

- as relixions e o cristianismo 

- Deus actúa na realidade 

- o mito da caixa de Pandora 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa por escrito os sucesos 

no que recoñece ca realidade é dada 

1.1. recoñecer e valorar ca 

realidade é un don de Deus 

CCL,CAA, 

CSC, CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. avalia sucesos e situacións nas 

que pon de releve isa realidade 

  caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.1. argumenta a orixen do mundo 

como froito do amor de Deus 

1.2. identificar a orixen divina 

da realidade 

CCL 

SIEP 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.3.1. explica cás suas palabras a 

orixe da creación nos relatos 

1.3. contrastar a orixen da 

creación nos relatos relixiosos 

CCL 

CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. DEUS, CREACIÓN E MORAL 
 

  Obxetivos didácticos (baseados no criterio de avaliación)  

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- experienzas humans e cristiáns 

- a moral católica do medio ambiente 

- a creación 

- Xesús mestre espiritual 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru aval 

1.4.1. coñece e sinala as diferencias entre 

a explicación teolóxica e científica 

1.4. diferencia a explicación teolóxica 

e científica da creación 

CCL 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. respeta a autonomía entre as 

explicacions teolóxicas e científicas 

 
CEE traballo 
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UNIDADE 3. DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

5. Coñecer, contrastar e apreciar os acontecementos da historia de Israel 

6. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distintas etapas da historia 

de Israel 

7. Distinguir e comparar o procedimento có que Deus manifestouse nas distintas etapas da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia 

2.1. A historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía e profetismo 

- experiencias humans e cristians 

- Deus revélase na historia da salvación 

- Aprendo da biblia: Deus actúa na historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. coñece e interpreta unha línea do 

tempo da historia de Israel 

2.1. coñece, contrasta e aprecia os 

distintos acontecimentos de Israel 

CMCT 

CAA, CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. amosa interese pola historia de 

Israel e dialoga con respeto 

 CEC, CSC Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.1. busca relatos bíblicos e selecciona 

xestos e palabras de Deus 

2.2. identifica os modos de 

comunicación de Deus na historia 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.3.1. explica de xeito oral e por escrito 

accions de Deus no pobo de Israel 

2.3. compara o procedemento con que 

Deus manifestase nas etapas de Israel 

CCL 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESÚS DE NAZARET 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

8. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A divinidade e a humanidade de Xesús - Xesucristo e a hª da salvación 

- Experienzas humanas e cristians 

- O mensaxe e milagres de Xesús 

- A parábola do sembrador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

3.1.1. identifica e clasifica as diferenzas 

da natureza human e divina de Xesús 

3.1. distingue en Xesús os rasgos da sua 

natureza human e divina 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo 

actitude 

3.1.2. esforzarse por comprender as 

manifestacións de ambas naturezas 

 CAA Caderno, 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 5. EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

9. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. Os evanxeos: testemuña e anuncio - A moral relixiosa de Xesús 

- Valores humans e cristians. Os valores dos Dez 

Mandamentos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. recoñece os rasgos da persoa de 

Xesús e diseña ó seu perfil grazas ós 

evanxeos 

3.2. identifica a natureza e finalidade 

dos evanxeos 

CCL 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 6. EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.3. Composición dos evanxeos - Resurrección e historia da salvación 

- Proceso de formación dos evanxeos 

- Cristo resucitou 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. ordea e explica cas suas palabras 

os pasos na formación dos evanxeos 

3.3. coñece e comprende o proceso de 

formación dos evanxeos 

CCL 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presencia de Xesucristo na igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - Experiencias humáns e cristians 

- A liturxia e o bautismo 

- Orixen do bautismo 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 
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2º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.1.1. sinala e explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa, 

sacramentos, autiridad e caridade 

4.1. comprender a presencia de 

Xesucristo hoxe na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, XESUCRISTO E EUCARISTÍA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - O sacramento da eucaristía 

- A última cea 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. sinala, explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa 

4.1. comprende a presenza de 

Xesucristo na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. IGREXA, ESPÍRITU SANTO E CONFIRMACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

10. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. O Espíritu Santo edifica continuamente a igrexa. - O sacramento da confirmación 

- O espíritu de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. coñece cos sacramentos son accions 

do Espíritu para construir a igrexa 

 CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu nos 

sacramentos coas etapas da vida 

4.2. recoñece a acción do Espíritu na 

vida da igrexa 

SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.3. toma conciencia da acción do 

Espíritu para o crecemento persoal 

 
SIEP Caderno 

traballo 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1. DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 
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  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

11. Establecer diferenzas entre o ser human creado a imaxen de Deus e os animais 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A persoa human, criatura de Deus libre e 

intelixente 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Deus persoa e relixión 

- A fé de Abrahán 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

1.1.1. argumenta a dignidade do ser 

human en relación con outros seres vivos 

1.1. establece diferenzas entre o ser 

human e os animáis 

CCL,CAA 

CSC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.2.1. debate de forma xustificada e 

respetuosa a orixen do ser human 

1.2. relacioar a condición de criatura 

ca orixen divina 

CCL,CSC 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 2. DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

13. Explicar a orixen da dignidade do ser human como criatura de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. O fundamento da dignidade da persoa - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- A vida cristian e a dignidade 

- Mis competencias e capacidades 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

 

 

1.3.1. valora a dignidade de toda pesoa 

cá independencia das suas capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuáis.. 

1.3. explica a orixen da dignidade do 

ser human como criatura de Deus 

CAA 

CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 
UNIDADE 3. ACCIÓN HUMÁN E MORAL CATÓLICA 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

14. Entender o sentido e a finalidade da acción humán 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. O ser human colaborador da creación de Deus - Comenzamos e reflexionamos 
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- Experienzas humáns 

- Acción humán e moral católica 

- A acción humán de Xesús 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.4.1. clasifica accións do ser human que 

respetan o destruen a creación 

1.4. entender o sentido e a finalidade 

da acción human 

CSC,SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. diseña un plan no que se incluen 

ó menos 5 necesidades e as posibles 

solucions para levalas a cabo 

 CMCT 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 4. REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

15. Coñecer e aceptar que Deus revelase na historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Revelación e relación con Deus 

- Deus comunicase para salvarnos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

2.1.1. busca e elixe persoas significativas 

do pobo de Israel e analiza a resposta de 

fé neles 

2.1. coñece e acepta que Deus revelase 

na historia 

CCL,CAA 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 5. REVELACIÓN E FÉ CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

16. Comprender e valorar ca fé é a resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus internven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A fé cristian 

- A fé en Xesús salvador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. interesase por coñecer e valorar a 

resposta da fé ó Deus que revelase 

2.2. comprende e valora ca fé é a 

resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Cuadeno 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 6. CÓMO INTERPRETAR A BIBLIA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

17. Coñecer e definir a estructura e organización da Biblia 

18. Coñecer e respetar os criterios do maxisterio da igrexa en torno á interpretación bíblica 

19. Recoñecer na inspiración a orixen da sacralidade do texto bíblico 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.2. Orixen, composición e interpretación dos libros 

sagrados 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A interpretación da biblia 

- Deus nos fala na biblia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.3.1. identifica, clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

2.3. coñece e define a estructura e 

organización da biblia 

CCL 

CEC 

 

2.4.1. localiza e esquematiza os criterios 

recollidos na dei verbum sobre a 

interpretación da biblia 

2.4. coñece e respeta os criterios do 

maxisterio da igrexa en torno a 

interpretación bíblica 

CCL 

SIEP 

 

2.5.1. señala nos textos a presenza de 

Deus que se comunica co home 

2.5. recoñece na inspiración a orixen 

da sacralidade do texto bíblico 

CCL,CAA 

CSC 

 

2.5.2. coñece e xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e human 

 CCL 

CAA 

 

 

UNIDADE 7. O DEUS CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

20. Amosar interese por recoñecer o carácter relacional de divinidade na revelación de Xesús 

21. Vinculara o sentido comunitario da trinidade ca dimensión relacional humana 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1 Deus revelase en Xesucristo. Deus uno e trino - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O Deus uno e trino 

- Deus ama as persoas 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. coñece e describe as características 

do Deus crisitian 

3.1. amosa interese por recoñecer o 

carácter relacional da divinidade 

CCL, 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

3.1.2. coñece rasgos das divinidades 

politeístas e as contrasta con Deus cristia 

 CD 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 
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3.2.1. acepta ca persoa necesita doutro 

para alcanzar a sua identidade 

3.2. vincular o sentido comunitario da 

trinidade ca dimensión relacional 

human 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. FÉ, CREDO E VIDA ETERNA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

22. Descubrir o carácter histórico da formulación do credo cristian 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. O credo, sintese da acción salvífica de Deus na 

hª 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O credo e a fé na vida eterna 

- O xuizo máis importante 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. elabora materiáis onde expresanse 

os momentos relevantes da hª salvífica e 

as relaciona cas verdades de fé do credo 

3.3. descobre o carácter histórico da 

formulación do credo cristian 

CD 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. A IGREXA CATÓLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

23. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras comunidades cristians 

24. Xustificar ca igrexa é unha, católica e apostólica 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. Expansión da igrexa, as primeiras comunidades 

4.2. As notas da igrexa 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Identidade da igrexa católica 

- Colaborar coa igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. localiza nun mapa os lugares de 

orixen das 1ª comunidades 

4.1. comprende a expansión do 

cristianismo a traves das comunidades 

CCL,CMC, 

CD,CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.1.2. explica a difusión do cristianismo 

no mundo pagano 

 CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.1. describe e valora a raíz da 

unidade e santidade da igrexa 

4.2. xustifica ca igrexa é unha, santa, 

católica e apostólica 

CCL,CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. elabora materiais usando as 

tecnoloxías da información 

 CD, SIEP, 

CEC 

Caderno 

traballo 
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3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

   
actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: A PERSOA BUSCA A DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

25. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A natureza human desexa o infinito - O desexo human de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa e completa situacions nas 

que recoñece a esixencia human de 

felicidade e plenitude 

1.1. recoñece o desexo de plenitude 

que ten a persoa 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. O SENTIDO CRISTIANO DA VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

26. Comparar razoadamente distintas respostas frente a finitude do ser human 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A búsqueda do sentido na experienza da 

enfermedade, a morte, o dor, etc 

- O sentido da vida para as relixions monoteístas 

- Cambia a tua vida 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. analiza e valora a experienza 

persoal frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2. Compara distintas respostas frente 

á finitude do ser human 

CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. selecciona documentais que 

amosan a búsqueda do sentido 

 CD, CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. O PECADO, O PERDÓN E A UNCIÓN 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

27. Descubrir o pecado radica no rechazo á intervención de Deus na propia vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A ruptura do home con Deus por o pecado 

2.2. O relato bíblico do pecado orixinal 

- Deus revelase na historia e perdoa o pecado 

- Reflexionamos 

- Os sacramentos de curación 

- O primeiro pecado 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. comenta situacions actuáis onde 

expresase o pecado como rechazo de Deus 

2.1. descobre có pecado está no rechazo 

á intervención de Deus na propia vida 

CCL,CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada do 

ropaxe literario 

2.2. distingue a verdade revelada do 

ropaxe literario no relatod do Xénesis 

CCL,CAA, 

SIEP,CEE 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDEN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

28. Recoñecer e apreciar co encontro con Cristo cambia a forma de comprender o mundo, as persoas, a 

realidade e a historia 
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CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - A vocación e o Orden 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. busca e selecciona biografía de 

conversos 

3.1. recoñece e aprecia co encontro con 

Cristo cambia moitas cousas na vida 

das persoas 

CCL, 

CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.1.2. expresa xuizos respetuosos sobre a 

novedade co encontro con Cristo 

introduce na forma de entender o mundo 

 CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, MORAL E VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

29. Comprende ca pertenencia a Cristo supón unha nova forma de comportarse na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - Reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. comparate textos, vídeos para 

describir as consecuencias que ten na 

vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende ca pertenencia a Cristo 

supon unha nova forma de 

comportamentos 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

30. Comprender ca pertenencia a Cristo conlleva unha nova forma de comprender na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - O encontro con Cristo cambia a vida 

- O compartir como valor e solución 

Estándares aprendiazaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. describe as consecuencias que ten 

na vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende que ó pertenecer a 

Crsito nos comportamos doutra forma 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 



70 

Curso 2021-22 
 

 

 

 

UNIDADE 7. MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

31. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenencia a Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, lugar de encontro con Cristo - Diferentes experiencias 

- Misión e organización da igrexa 

- A igrexa primitiva: a primeira comunidade 

cristian 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. busca a experiencia dunha persoa 

que encontrara a Cristo na igrexa 

4.1. ten conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa 

CCL, CA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. HISTORIA DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

32. Valora criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. Experiencia da plenitude no encontro con Cristo - Diversas experiencias 

- A historia da igrexa 

- Os comenzos da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. escoita testimonios e debate de 

forma respetuosa acerca da plenitude da 

vida que expresase neles 

4.2. valora criticamente a experiencia 

da plenitude que promete Cristo 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 9. FÉ, ARTE E CULTURA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

33. Identifica na cultura a riqueza e a beleza que xenera a fé 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A experiencia da fé xenera unha cultura - O arte e a cultura cristián 
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4º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
- Deus e o arte 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristián xenerou cultura ó 

longo da historia 

4.3. identifica na cultura a riqueza e 

a beleza que xenera a fé 

CCL, CSC, 

CEC 

 

4.3.2. defende a influencia da fé no arte, 

o pensamento, os costumes, a educación 

 CCL, CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS UNIVERSAIS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

34. Aprende e memoriza os principáis rasgos comunes das relixions 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. As relixions: búsqueda do sentido da vida - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- As relixions universáis 

- A universalidade das relixions 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. identifica os rasgos principais nas 

relixions monoteístas 

1.1. aprende os principáis rasgos 

comunes das relixions 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. busca información das distintas 

relixions ás preguntas do sentido da vida 

 CCL,CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 
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Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

35. Compara e distingue a intervención de Deus na historia dos intentos humanos de resposta á búsqueda da 

vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A plenitude na experiencia relixiosa: a 

revelación de Deus na historia 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Experiencia relixiosa e revelación de Deus 

- Unha gran experiencia relixiosa 

Estándares de aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa 

1.2. compara a intervención de Deus 

na historia dos intentos humans de 

respostar á búsqueda do sentido 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. analiza as diferencias entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 CCL,CSC, 

SIEP,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. DEUS, HISTORIA E IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

36. Recoñece e valora as accions de Deus fiel ó longo da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A fidelidade de Deus á alianza có ser human - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Deus e a historia da igrexa 

- Deus fala a través da historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. identifica e aprecia a fidelidade 

de Deus que se atopa na hª de Israel 

2.1. recoñece e valora as accions de 

Deus fiel ó longo da historia 

CCA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. toma conciencia e agradece os 

momentos da sua historia nos que 

recoñece a fidelidade de Deus 

 CAA 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. EL MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

37. Compara e aprecia a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías político 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A figura mesiánica do Servo de Yahveh - Comenzamos e reflexionamos 

- Diversas experiencias 

- A moral católica da vida pública 

- Un mesías político 

Estándares aprendizaxes Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. identifica e clasifica e compara os 

rasgos do Mesías sufrinte e político 

2.2. compara e aprecia a novedade 

entre o Mesías sufrinte e o político 

CCL, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

38. Descobre a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a igrexa 

39. Coñece e aprecia a invitación de Xesús a colaborar na sua misión 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A chamada de Xesús a colaborar con Él xenera 

unha comunidade 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Xesucristo, igrexa e misión 

- Os orixes da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru.aval 

3.1.1. localiza e argumenta en textos a 

chamada de Xesús 

3.1. descubre a iniciativa de Cristo 

para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.1. comprende, identifica e describe a 

misión salvífica de Xesús 

3.2. coñece e aprecia a invitación de 

Xesús a colaborar na sua misión 

CCL, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.2. identifica persoas que actualizan 

hoxe a misión de Xesús e explica por que 

á continuan 

 CCL, 

CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, SACRAMENTO E MATRIMONIO 

 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

40. Descubre e valora que Cristo xenera unha forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser humán 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experienzas 

- O sacramento do matrimonio 

- O amor eterno 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas 

quee exemplizen unha nova forma de 

usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que Cristo 

xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade na persoa 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexioar buscando 

o ben ante as eleccións que se lle ofertan 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diferentes formas de 

vivir a afectividade e prefire á que 

recoñece como máis humana 

 CAA, 

CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

41. Describe e valora que Cristo xenera unha nova forma de usar a razón, a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser human 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas cristians 

- A moral católica da sexualidade 

- Deus crea ó home e á muller 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas de 

como usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que hai unha 

nova forma de usar a razón e a 

liberdade así como a afectividade 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexionar 

buscando o ben 

 CAA,CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diversas maneiras 

de vivir a afectividade e prefire a mellor 

 CAA, 

CEC,CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

42. Distingue ca autoridade está o servizo da verdade 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. A autoridade eclesial está ó servizo da verdade - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias humans 

- A autoridade e a verdade para a igrexa 

- A verdade e a auténtica autoridade 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica cómo 

recoñece nelas a verdade 

4.2. distingue ca autoridade está ó 

servizo da verdade 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

4.2.2. recoñece e valora na igrexa 

distintas figuras que son autoridade polo 

servizo e pola testemuña 

 
CAA, 

CSC, 

CEC 

 

4.2.3. localiza e xustifica acontecementos 

da historia na que a igrexa defende a 

verdade do home 

 CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 9. OS CRISTIANS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

44. Relacioar a misión do cristiano cá construcción do mundo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A misión do cristian no mundo: construir a 

civilización do amor 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experiencias 

- A civilización do amor 

- O futuro de felicidade e salvación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.3.1. investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais do seu entorno que 

colaboran na civilización do amor 

4.3. relacioar a misión do cristian coa 

construcción do mundo 

CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 



76 

Curso 2021-22 
 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

TECNOLOXÍA 

2º E.S.O. 

 

 

 

Departamento de Tecnoloxía 

C.P.I Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN 
 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 2º de E.S.O. 2 

C.P.I. Plurilingüe Tino Grandío  (Guntín - Lugo) 

ÍNDICE XERAL 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN........................................................................................................ 4 

2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA .................................................................. 6 

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE................. 8 

4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA .... 10 

4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS ................................................................................................................. 16 

4.2. TEMPORALIZACIÓN ............................................................................................................................................. 18 

4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA ..................................................................................... 18 

4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ......................................................................................... 20 

5. METODOLOXÍA ..................................................................................................................................................... 22 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS ......................................................................................................... 24 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN ................................................ 25 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN ................................................................................................................................. 25 

7.1.1. Avaliación Ordinaria .................................................................................................................................... 25 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria ............................................................................................................................ 25 

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ............................................................................................................................ 26 

8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE........................ 28 

9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES ... 30 

9.1. MATERIA DURANTE O CURSO ............................................................................................................................. 30 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS .......................................................................................................... 30 

10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL ................................................ 31 

11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR ........................ 32 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE .................................................................................................... 33 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS ........................................................................................ 33 

12.1.1. Medidas de enriquecemento .................................................................................................................... 34 

12.1.2. Traballo por proxectos ............................................................................................................................ 35 

12.1.3. Medidas de aceleración ........................................................................................................................... 35 

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN .................................................................................. 36 

13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES .................................................................................................... 36 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA .......................................................................................................... 37 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 2º de E.S.O. 3 

C.P.I. Plurilingüe Tino Grandío  (Guntín - Lugo) 

13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC ................................................................................................................. 38 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO ................................................................................ 39 

13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO ................................................................................... 40 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES .................................................................... 41 

15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN ........... 42 

 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 2º de E.S.O. 4 

C.P.I. Plurilingüe Tino Grandío  (Guntín - Lugo) 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un 

conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e 

colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a 

relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a 

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na 

resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo 

en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma 

e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva 

científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas 

ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria.  

 

O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de 

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e 

proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e 

constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. 

 

No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir 

documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de 

programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a 

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para 

elaborar proxectos técnicos. 

 

O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións 

dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos 

relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. 

 

O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 

esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores 
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básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. 

Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía 

máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. 

 

Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para 

aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes 

recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito 

seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 

é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de 

información. 

 

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras 

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar 

o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista 

tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas 

técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de 

montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son 

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as 

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de 

información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de 

cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 

información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 
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2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, de 

maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

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

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

desenvolvemento persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

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

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

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

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

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

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

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada.  

 

Neste sentido, a comunicación lingüística (CCL) desenvolverase na medida en que o 

alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, 

explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e 

parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de 

resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, 

competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e 

sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade 

tecnolóxica. 

 

A competencia dixital (CD) desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da 

información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e 

para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas 

automáticos. 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender (CAA), as actividades deben permitir que 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 

Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas (CSC) alcanzaranse procurando que o 

alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e 

respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 

desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) conséguese nesta materia a través 
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do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en 

dispositivos, circuítos ou sistemas.  

 

E a conciencia e as expresións culturais (CCEC) reflíctense na análise da influencia dos 

fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 

sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 

desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa 

participación cidadá e co desenvolvemento persoal. 
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4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o 

que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 l 

 B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía 

como resposta ás necesidades humanas. 

 B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para resolver 

problemas técnicos. 

 B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para 

a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 

deseño ata a súa comercialización.  

 TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un 

problema técnico sinxelo, mediante o proceso de 

resolución de problemas tecnolóxicos.  

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 o 

 B1.3. Planificación e construción de prototipos ou 

maquetas mediante o uso responsable de materiais, 

ferramentas e técnicas axeitadas. 

 B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e 

responsabilidades. Seguridade no contorno de 

traballo.  

 B1.5. Documentación técnica. Normalización. 

 B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun 

plan de traballo utilizando os recursos materiais e 

organizativos con criterios de economía, seguridade 

e respecto polo ambiente. 

 TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a 

planificación da construción do prototipo. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un 

problema técnico sinxelo, mediante o proceso de 

resolución de problemas tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e 

respectuoso. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

 b 

 f 

 n 

 B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. 

Cotación e escalas. Normalización. 

 B2.1. Representar obxectos mediante vistas e 

perspectivas aplicando criterios de normalización e 

escalas.  

 TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas 

obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 

empregando criterios normalizados de cotación e 

escala.  

 CMCCT 

 CAA 

 

 b 

 e 

 f 

 n 

 B2.2. Elementos de información de produtos 

tecnolóxicos: esbozos e bosquexos.  

 B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como 

elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

 TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos 

como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 CAA 

 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B2.3. Documentación técnica asociada a un produto 

tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño 

asistido por computador e de simulación. 

 B2.3. Explicar mediante documentación técnica as 

fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 

comercialización. 

 TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun 

prototipo sinxelo empregando software específico 

de apoio. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 
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 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

 b 

 f 

 h 

 o 

 B3.1. Materiais utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos. 

 B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. 

 B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados 

na construción de obxectos tecnolóxicos. 

 TEB3.1.1. Describe as características propias dos 

materiais de uso técnico. 

 CCL 

 CMCCT 

 TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están 

fabricados obxectos técnicos cotiás. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 e 

 f 

 g 

 m 

 B3.3. Técnicas de traballo cos materiais para a 

fabricación dos obxectos técnicos. Ferramentas do 

taller. 

 B3.4. Normas de seguridade e saúde no taller. 

 B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais 

asociando a documentación técnica ao proceso de 

produción dun obxecto, respectando as súas 

características e empregando técnicas e 

ferramentas adecuadas, con especial atención ás 

normas de seguridade e saúde. 

 TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as 

ferramentas do taller en operacións básicas de 

conformación dos materiais de uso técnico. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con 

especial atención ás normas de seguridade e 

saúde. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

 b 

 f 

 h 

 o 

 B4.1. Estruturas: elementos, tipos e funcións. 

 B4.2. Esforzos básicos aos que están sometidas as 

estruturas. 

 B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están 

sometidas as estruturas, experimentando en 

prototipos. 

 TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as 

características propias que configuran os tipos de 

estruturas, apoiándose en información escrita. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa 

transmisión nos elementos que configuran a 

estrutura. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B4.3. Mecanismos de transmisión e transformación do 

movemento en máquinas e sistemas.  

 B4.4. Relación de transmisión. 

 B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

 B4.2. Identificar operadores mecánicos de 

transformación e transmisión de movementos en 

máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e 

montar sistemas mecánicos. 

 TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e 

gráfica, como transforman e transmiten o 

movemento distintos mecanismos. 

 CCL 

 CMCCT 

 TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de 

elementos mecánicos como as poleas e as 

engrenaxes. 

 CMCCT 

 TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que 

configuran unha máquina ou un sistema desde o 

punto de vista estrutural e mecánico. 

 CCL 

 CMCCT 

 TEB4.2.4. Simula mediante software específico e 

mediante simboloxía normalizada sistemas 

mecánicos. 

 CMCCT 

 CD 

 TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que 

cumpran unha función determinada. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, 

funcionamento e simboloxía. 

 B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con 

simboloxía adecuada e montalos con operadores 

elementais. 

 TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos 

empregando lámpadas, zumbadores, motores, 

baterías e conectores. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 
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 g  

 

 

  

 TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, 

utilizando software específico e simboloxía 

adecuada, e experimenta cos elementos que o 

configuran. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

 f  B5.1. Elementos dun equipamento informático.  B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento 

informático. 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.  CMCCT 

 CD 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B5.2. Deseño, elaboración e comunicación de 

proxectos técnicos coas tecnoloxías da información 

e da comunicación. 

 B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar 

e comunicar proxectos técnicos sinxelos. 

 TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.  CMCCT 

 CD 

 TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 

informáticos e dispositivos electrónicos. 

 CMCCT 

 CD 

 TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos 

técnicos sinxelos con equipamentos informáticos. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 n 

 B5.3. Programación de aplicacións informáticas. 

Estrutura e elementos básicos dun programa 

informático. 

 B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un 

contorno de programación gráfico, utilizando o 

proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

 TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas 

sinxelas mediante un contorno de programación 

gráfico. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 
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4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS 

 

Tema 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 

1. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. 

2. A resolución técnica de problemas. O método de proxectos. 

3. Documentos básicos para a elaboración dun proxecto. 

4. O traballo no taller. 

5. Manexo e uso seguro das ferramentas. 

Tema 2: Técnicas de expresión e comunicación gráfica. 

 

1. Soportes, útiles e instrumentos de debuxo e medida. 

2. Medida de lonxitudes. 

3. Normalización. Formato, marco e cajetín. 

4. Rotulación. Tipos de líneas. 

5. Boceto, croquis e debuxo técnico. 

6. Vistas dun obxecto. Vistas principais. 

7. Proxectos tecnolóxicos 

8. Representación gráfica en proxectos tecnolóxicos. 

Tema 3: Estruturas resistentes. 

 

1. Estruturas: definición e tipos. 

2. Forza, esforzo e resistencia. 

3. Tipos de esforzos. 

4. Condicións para que unha estrutura sexa resistente. 

5. Elementos resistentes. 

6. Elementos para aumentar a estabilidade. 

7. Elementos para aumentar a rixidez. 

Tema 4: Materiais de uso técnico. 

 

1. Materiais naturais e transformados. Materiais de uso cotián. 

2. A elección dos materiais. 

3. Propiedades dos materiais. 

4. A madeira. Propiedades. 

5. Transformados da madeira. 

6. Técnicas de unión con madeira. Formas comerciais da madeira. 

7. Materiais metálicos. 

8. Metais férricos: ferro, aceiro e fundicións. 

9. Metais non férricos: cobre, estaño, aluminio, cinc. 

10. Traballo con metais. Ferramentas e tratamentos. 
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Tema 5: Máquinas e mecanismos. 

 

1. Máquinas e mecanismos. 

2. Máquinas simples:  mecanismos de transmisión lineal. 

3. Mecanismos de transmisión circular. 

4. Mecanismos de transformación do movimento. 

Tema 6: Electricidade. 

 

1. Enerxía eléctrica. 

2. Compoñentes dun circuito eléctrico. 

3. Funcionamento dun circuito. 

4. Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm. 

5. Circuitos serie, paralelo e mixto. 

6. Efectos da enerxía eléctrica. 

7. Efectos do uso da enerxía eléctrica no medio ambiente 

Tema 7: O computador. Hardware e Software. Programación 

 

1. Introducción á informática. 

2. Hardware e software. 

3. Funcionamento dun computador. 

4. Software: Sistema operativo e aplicacións. 

5. O computador como ferramenta de expresión e comunicación de ideas. 

6. Procesadores de texto. 

7. Creadores de presentacións. 

8. Internet. Búsqueda de información. 

9. O computador como medio de comunicación. 

10. Linguaxes de programación. 

11. Algoritmos e diagramas de fluxo. 

12. Scratch. 
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4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Considerando o calendario escolar e que a materia ten 3 sesións semanais, o total de sesións 

no curso estará en torno ás 105 sesións. Arredor do 10% das sesións perderíanse por diversos motivos 

(excursións, actividades complementarias, …), quedándonos as seguintes sesións efectivas por 

avaliación: 

 Avaliación Número de sesións 

 Primeira avaliación 36 

 Segunda avaliación 28 

 Terceira avaliación (final) 31 

  

A partir de todo isto, establécese a seguinte temporalización da materia: 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

P
ri

m
ei

ra
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 1: Proceso de 

resolución de 

problemas tecnolóxicos 

Tema 1: Proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos 
5 sesións 

3
6
 s

es
ió

n
s 

Bloque 2: Expresión e 

comunicación técnica  

Tema 2: Técnicas de expresión e 

comunicación gráfica 
14 sesións 

Bloque 4: Máquinas e 

sistemas: estruturas, 

mecanismos e circuitos 

eléctricos. 

Tema 3: Estruturas resistentes. 14 sesións 

Exames e corrección 3 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

S
eg

u
n

d
a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 3: Materiais de 

uso técnico 
Tema 4: Materiais de uso técnico 10 sesións 

2
8
 s

es
ió

n
s 

Bloque 4: Máquinas e 

sistemas: estruturas, 

mecanismos e circuitos 

eléctricos. 

Tema 5: Máquinas e mecanismos 15 sesións 

Exames e corrección 3 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

T
er

ce
ir

a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 4: Máquinas e 

sistemas: estruturas, 

mecanismos e circuitos 

eléctricos. 

Tema 6: Electricidade. 14 sesións 

3
1
 s

es
ió

n
s 

Bloque 5: Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

Tema 7: O computador. Hardware e 

Software. Programación 
14 sesións 

Exames escritos e corrección 3 sesións 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 2º de E.S.O. 19 

C.P.I. Plurilingüe Tino Grandío  (Guntín - Lugo) 

4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de 

aprendizaxe, son os seguintes: 

 

Tema 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 

 TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do 

prototipo. 

 TEB1.2.2. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

 

Tema 2: Técnicas de expresión e comunicación gráfica 

 

 TEB3.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

 

Tema 3: Estruturas resistentes 

 

 TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos nos elementos dunha estrutura. 

 

Tema 4: Materiais de uso técnico. 

 

 TEB4.1.1. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos 

cotiáns. 

 TEB4.1.2. Emprega con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas. 

 

Tema 5: Máquinas e mecanismos. 

 

 TEB4.2.1. Describe como trasforman e transmiten o movemento distintos mecanismos. 
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Tema 6: Electricidade. 

 

 TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores. 

 TEB4.3.2. Deseña e monta circuitos eléctricos básicos, utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o configuran. 

 

Tema 7: O computador. Hardware e Software. Programación 

 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 

 TEB5.2.1. Instala e manexa programas e software básicos. 

 TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 TEB5.3.1. Deseña aplicacións informáticas sinxelas. 

 

4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas 

directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a desenvolver, etc... 

 Probas prácticas diante do ordenador ou no taller. 

 Probas orais. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do caderno de clase. 

 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas na 

clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da integración no 

grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa. 
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5. METODOLOXÍA 

 

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades: 

 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se 

aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate 

a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a tratar, realizar 

unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de 

que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre 

un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, 

ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a 

e da clase en xeral. Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a 

información que necesita para favorecer aprendizaxes significativas e funcionais. 

 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o 

alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de 

temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 

o Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, incluíndo a 

fase de deseño, planificación e construción. 

 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas 

coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán tanto os 

contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

 Actividades de síntese-resume: Para que o alumnado estableza a relación entre os 

distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar mapas 

conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume. 
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 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou 

que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a desenrolar os 

contidos de reforzo. 

 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de 

aprendizaxe realizaranse actividades como a procura de información en outras fontes das 

proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 

 Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e 

sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores. 

 

Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón que haberá que 

axustalas ás características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 

O uso de programas de simulación virtual é unha ferramenta moi utilizada en moita 

actividades tecnolóxicas, así, nesta materia esta ferramenta é moi útil e deberase usar para verificar o 

funcionamento de sistema tecnolóxicos e afianzar os contidos teóricos. 

 

Consecuentemente, o uso de computadores é moi importante xa que, á parte dos programas de 

simulación, hai contidos onde o computador é de uso obrigatorio. 

 

Con todo iso debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativo, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao alumnado e aos seus intereses de tal 

maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En 2º de ESO temos o programa E-Dixgal, o Departamento de Tecnoloxía participa en dito 

programa polo que os libros e demais materias deste curso serán preferentemente en formato dixital e 

empregarán esta nova plataforma. Non hai libro de texto físico. 

 

O alumnado disporá dun ordenador portátil de uso persoal como parte do programa E-Dixgal. 

 

 O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo ou na aula de tecnoloxía 

segundo os contidos ou prácticas que se queiran traballar. Outros recursos que se poden utilizar son a 

proxección de películas de vídeo e a utilización do encerado dixital. 

 

Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros 

recursos existentes no centro (aula de tecnoloxía, departamento, biblioteca, etc...). 

 

O alumnado precisará o seguinte material individual: 

 

o Portátil E-Dixgal. 

o Calculadora científica. 

o Memoria USB. 

o Ordenador nas aulas de informática e multimedia. 

o Caderno para apuntes e realización de exercicios escritos. 

o Material de debuxo. 

o Bolígrafos, lápiz e goma. 

 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 2º de E.S.O. 25 

C.P.I. Plurilingüe Tino Grandío  (Guntín - Lugo) 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN 

 

7.1.1. Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última 

destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario para o alumnado que non acade 

cualificación positiva na primeira convocatoria de xuño. 

 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo necesario obter 

unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 
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7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Neste curso terase en conta a seguinte ponderación en función do instrumento de avaliación 

utilizado. 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán 

numerados, e indicarase, se procede, a valoración de cada un, o 

desconto por faltas de ortografía, o tempo para a realización da 

proba, etc... 

40% Probas prácticas: Valorarase o manexo dos 

coñecementos teóricos adquiridos para aplicalos na práctica. 

Tamén se valorará o manexo do ordenador e os programas que 

forman parte do currículo, o manexo das ferramentas e 

materiais no taller, o respecto das normas de seguridade, etc... 

Traballos feitos individualmente: Terase en conta a 

calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a 

variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 

indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 

etc... 40% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos 

proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, 

o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a participación 

no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización das 

tarefas propostas, as preguntas que se formulan, o respecto ás 

normas da clases, a curiosidade e interese pola materia, a 

creatividade e investigación persoal, etc... 

20% 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

 

NOTA = 0,4 x P + 0,4 x T + 0,2 x A  

onde: 

 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 
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 A: Nota do traballo na aula. 

 

No caso de que nunha avaliación non se realizara ningunha proba (nin escrita nin práctica) 

aplicaríase aos traballos feitos unha ponderación do 80% ,e a nota calcularíase da seguinte maneira: 

 

NOTA = 0,8 x T + 0,2 x A  

 

onde: 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

Se na avaliación non se fixeran traballos prácticos sería no apartado de probas de avaliación 

onde se aplicaría o dito 80 % de ponderación.  

 

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a 

ponderación a cada instrumento de avaliación, é igual ou superior a 5. 

 

É requisito para aprobar unha avaliación a entrega dos traballos prácticos realizados, dentro do 

prazo establecido e cumprindo cos mínimos esixibles para cada tarefa. En caso contrario a nota de 

avaliación será como máximo de 4 puntos. 

 

É requisito para aprobar unha avaliación a obtención dunha nota mínima de 3,5 puntos nas 

probas de avaliación. En caso contrario a nota de avaliación será como máximo de 4 puntos. 

 

Realizaranse ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha determinada 

avaliación non aprobada e, de ser necesario, tamén unha recuperación a final de curso. En todo caso 

será necesaria tamén a entrega dos traballos prácticos previstos. 

 

Superarase a materia cando a media aritmética das cualificacións finais de cada avaliación 

sexa como mínimo un 5. 
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8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

A reflexión sobre a propia práctica docente é a mellor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

 

Neste sentido, no departamento de Tecnoloxía utilizaranse os seguintes indicadores para 

avaliar o proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

A.-Preparación do ensino da materia 

 

A.1.- Domina os contidos da materia e o marco curricular. 

A.2.- Coñece as características, coñecementos e experiencias do alumnado. 

A.3.- Domina a didáctica da materia. 

A.4.- Organiza os contidos e os estándares de aprendizaxe de maneira coherente co marco 

curricular e as particularidades do alumnado. 

A.5.- As estratexias de avaliación son coherentes cos estándares de aprendizaxe, e permiten 

demostrar a todo o alumnado o aprendido. 

 

B.- Creación dun ambiente propicio para a aprendizaxe 

 

B.1.- Establece un clima de relacións de aceptación, equidade, confianza, solidariedade e 

respecto. 

B.2.- Manifesta altas expectativas sobre as posibilidades de aprendizaxe e desenvolvemento de 

todos os seus alumnos. 

B.3.- Establece e mantén formas consistentes de convivencia na aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de traballo e dispón os espazos e recursos en función 

das aprendizaxes. 

 

C.- Ensino para a aprendizaxe de todo o alumnado 

 

C.1.- Comunica de forma clara e precisa os obxectivos e contidos da materia 

C.2.- As estratexias de ensino son coherentes, motivadoras e significativas para o alumnado 
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C.3.- O contido da clase é tratado con rigorosidade conceptual e é comprensible para o 

alumnado. 

C.4.- Utiliza metodoloxías baseadas nas TIC. 

C.5.- Optimiza o tempo dispoñible para o ensino. 

C.6.- Promove o desenvolvemento do pensamento. 

C.7.- Avalía e recolle o proceso de comprensión e ampliación dos contidos por parte do 

alumnado. 

 

D.- Responsabilidades profesionais como profesor 

 

D.1.- O profesor reflexiona sistematicamente sobre a súa práctica. 

D.2.- Constrúe relacións profesionais e de equipo cos seus compañeiros. 

D.3.- Asume responsabilidades na orientación do seu alumnado. 

D.4.- Propicia relacións de colaboración e respecto cos pais. 

D.5.- Manexa información actualizada sobre a súa profesión, o sistema educativo e normativa 

vixente. 

D.6.- Participa e comprométese con Proxecto Educativo do centro. 

D.7.- Organiza e participa nas actividades colectivas do centro. 

 

Os instrumentos para avaliar os anteriores indicadores poderían ser algúns dos seguintes, 

segundo o caso: 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente. 

 Análise do cumprimento dos diversos aspectos da programación (obxectivos, contidos, 

metodoloxía,...). 

 Análise dos resultados académicos. 

 Reunións entre o profesorado. 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

9.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, polo que implicará un 

seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o curso. En cada 

avaliación intentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación anterior, de 

maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 

Tamén se poderán realizar ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

 

Ao longo do curso aos/ás alumnos/as entregaráselles unha serie de exercicios de repaso dos 

temas da materia pendente, que os entregarán ao/á xefe/a do departamento segundo unhas datas 

establecidas para a súa corrección. No caso de que o profesor/a o estime necesario, poderá realizarse 

unha proba, ben escrita ou oral, e será un método de avaliación que se terá en conta para superar a 

materia. 

 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se indicarán 

puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se terá en conta para 

superar a materia. 

 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas debidamente 

xustificadas. 

 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no calendario de 

exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación positiva tería unha 

convocatoria extraordinaria en setembro para poder acadar os mínimos esixibles e superar a materia. 
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10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para 

construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá repercusión na 

cualificación da materia. 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 

recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 

o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co 

profesorado).  
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11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O 

ALUMNADO REPETIDOR 

 

Para o alumnado repetidor que obtivera una avaliación negativa nesta materia establecerase un 

plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no curso anterior. Este plan, en 

función das características do alumnado, poderá consistir nas seguintes actividades: 

 

 Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán mensualmente, entre 

os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

 

 Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo departamento, 

unha vez por semana. A asistencia será voluntaria. 

 

A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se estableza en 

cada caso. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas 

previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de 

traballo e o seu estilo de aprendizaxe. 

 

Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de 

moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o 

mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de 

aprender. 

 

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver o 

máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos un seguimento o 

máis personalizado posible co fin de que cada alumno/a desenvolva ó máximo as súas 

potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos de alumnos/as que requiran unha atención 

especial referente ao seu proceso de aprendizaxe ou comportamental, incorporaranse actividades 

específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta 

situación ao titor ou á titora correspondente. 

 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

 

Axustar a resposta educativa para este alumnado supón ter claro cales son as necesidades 

educativas que presenta. Pódese afirmar que, en xeral: 

 

 Precisa dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto 

educativo enriquecido e dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

 Require do acceso a recursos e materiais adicionais, que deben ser planificados 

especificamente. 

 Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é conveniente 

que, cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea seguro e satisfeito coa tarefa 

realizada. 

 Precisa participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e ter a 

oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 
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 Élle imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e orixinais, máis 

cá repetición dos contidos. 

 Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación no 

manexo das relacións interpersoais e sociais. 

 

En consecuencia, a sobredotación precisa, por un lado, unha resposta diferenciada e 

diversificada, con estratexias de ensinanza e aprendizaxe de acordo cos recursos intelectuais que 

manexan as persoas que a manifestan. Pero por outro lado, tamén precisa que esa resposta 

diferenciada sexa consecuencia dun continuo de medidas graduais que teñen o seu inicio nas medidas 

de atención á diversidade recollidas nos documentos institucionais do centro. As estratexias 

empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 

 

12.1.1. Medidas de enriquecemento 

 

Estas medidas baséase na individualización da ensinanza e consisten en deseñar programas 

axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se manteñen co seu grupo 

clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias negativas na súa socialización. En 

ocasións, o enriquecemento tense entendido como a elaboración de programas paralelos aos 

ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a eles e que non tiñan conexión coas actividades que 

realizaba o resto da clase.  

 

A día de hoxe recoméndase optar por axustes no programa ordinario, é dicir, por adaptacións 

do currículo que se acomoden ás súas necesidades concretas de aprendizaxe e desenvolvemento e que 

serán tanto máis significativas canto maiores sexan esas necesidades educativas. 

 

Como todas as medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas de maneira integral, 

que van desde as medidas máis xerais nos documentos do centro, pasando polas adaptacións da aula 

(na metodoloxía, nos materiais, nos agrupamentos, etc.) ata chegar á adaptación curricular 

individualizada, que está suxeita a unha regulación específica establecida na nosa normativa. 

 

Na elaboración das adaptacións curriculares individuais de alumnado con sobredotación, o 

máis frecuente é o uso de dous tipos de estratexias: 
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 As adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: consisten en 

aumentar a cantidade  de contidos por aprender nunha ou varias áreas. 

 A ampliación curricular de enriquecemento horizontal: o aumento cuantitativo de 

contidos queda nun segundo lugar, mentres que prevalece a súa profundidade e a realización de 

interconexións entre os contidos que se aprenden. 

 

12.1.2. Traballo por proxectos 

 

A proposta dun enfoque metodolóxico por proxectos facilitará a permanencia no programa do 

grupo, a interdisciplinariedade tan efectiva neste tipo de alumnado e a posibilidade dun avance 

persoal acorde coas propias capacidades. 

 

12.1.3. Medidas de aceleración  

 

Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional baséase 

fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se considere que os 

obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén se é 

unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu desenvolvemento persoal. 

 

É unha medida que aparece recollida na lexislación galega con dúas posibilidades: 

 

 Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 

 Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria.  

 

Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de atención 

menos excepcionais, o alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional e social, xa que do 

contrario pode aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
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13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 

 

13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o obxectivo 

fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 

estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a 

realización individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado. 

 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para 

que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os seguintes: 

 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir 

os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

 Responsabilidade no consumo. 

 Responsabilidade coa sociedade. 

 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

 Aprender a ser respectuoso co entorno. 

 Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, 

de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as 

persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 

 Sensibilidade cas/cos demais. 

 Solidariedade e cooperación. 

 Amizade. 

 Civismo. 
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D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado 

se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 

 Autocoñecemento. 

 Autocontrol das emocións. 

 Aceptación das normas. 

 Alegría e optimismo. 

 

 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

 Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa Tecnoloxía. 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 Elaboración dun vocabulario específico de Tecnoloxía. Nun caderno iranse anotando os 

diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 
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13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que saiba utilizar un 

editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula realmente facilite o 

seu traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado están recollidos no plan de 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación do centro e móstranse a 

continuación: 

 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa con 

preguntas, co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. A pizarra 

dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de 

materiais didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan. 

 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación do/a 

profesor/a, algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital animacións, 

imaxes, vídeos, etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en Internet.  

 

► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos foron 

realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta serve de 

repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran corrixir ou engadir 

algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, corrixe e valora. 

 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios estudantes 

por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios que realizaron en 

formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de documentos para proxectar os 

exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar e 

explicitar valores, etc...  
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► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 

nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros centros, 

profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

 

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a 

pode encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns 

poden ser autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. 

 

Por outro lado, a propia natureza da materia e o seu currículo implica un tratamento das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación moito máis profundo e específico que calquera outra das 

materias que curse o alumnado. 

 

 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de 

Tecnoloxía, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para 

impartir a materia. 

► Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

► Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos/as no centro. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto lingüístico 

serán as seguintes: 

 

► Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia. 

► Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 

educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

► Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

► Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Non se ten previsto realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar no curso. 
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15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 

Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán 

os seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

 

D) Motivos das modificación feitas. 

 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 

 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias, modificarase a anterior táboa segundo os 

resultados obtidos. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as 

necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de 

tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas 

ou obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar 

case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, 

unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de 

Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de 

atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda 

que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría 

dos alumnos chegan en transporte particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas 

instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante 

para a súa formación como persoas entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos 

sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o 

secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o 

coñecemento da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel 

importante na cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso 

da especialidade de Xeografía e Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o 

curso 2021/2021. 

 O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes 

cursos: 

1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos 

para comenzar as tarefas indicadas polo profesor.  



3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dúas nenas con discapacidade intelectual do 

40 por cento, dous alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e 

destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre 

os que atopamosndous alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS 

(adaptación curricular significativa) e outro con serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa 

Introdución, o seguinte: 

A materia de Valores Éticos contribúe á consecución das competencias crave tal e como pormenorizamos 

seguidamente: en relación coa competencia social e cívica afróntase o ámbito persoal e público implícito 

nela: propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática. Ademais de contribuír a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, favorece 

o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, tomar decisións, elixir a forma adecuada de 

comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das decisións adoptadas e das 

consecuencias derivadas das mesmas. Tamén contribúe a mellorar as relacións interpersonales posto 

que traballa as habilidades encamiñadas a lograr tómaa de conciencia dos propios pensamentos, valores, 

sentimentos e accións. Contribúe tamén a desenvolver as competencias relativas ao sentido de iniciativa, 

desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións 

fundamentadas aos problemas éticos. A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, 

así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da 

sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. Ademais, a solución de 

conflitos interpersonales de forma non violenta promueve no alumnado o interese por desenvolver 

actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou 

de calquera outra natureza. Contribúese directamente á dimensión ética da competencia social e cívica, 

favorecendo que os alumnos recoñezan os valores da contorna e, á vez, poidan evaluarlos e comportarse 

coherentemente con eles, ao tomar unha decisión ou ao afrontar un conflito. Así mesmo, débese 

favorecer o coñecemento dos valores universais e os dereitos e deberes contidos na Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, no Convenio Europeo de Dereitos e Liberdades, na Constitución 

Española e en textos ou formulacións. A competencia de aprender a aprender se promove mediante o 

exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. e favorecendo nos alumnos e 

alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. Tamén fomenta o estímulo 

das habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da 

argumentación, a síntese das ideas propias e alleas, a confrontación ordenada e crítica do coñecemento, 



información e opinión. O uso sistemático do diálogo, debate e a argumentación contribúe á competencia 

en comunicación lingüística, porque esixe ejercitarse en escóitaa, a exposición e a argumentación. Por 

outra banda, a comunicación de sentimentos, ideas e opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos 

destas materias, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como o escrito, a valoración crítica das mensaxes 

explícitas e implícitos en fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos medios de 

comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Finalmente, o coñecemento e do uso de 

términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 

Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e 

necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e 

escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta 

polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia 

abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 

discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética 

a quen ten que orientar a nosa conduta. O currículo da materia está estruturado en seis bloques 

temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da 

persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 

xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación 

coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do 

desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo 

do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á 

súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En 

segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 

pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do 

dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de 

ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio 

ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto 

a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o 

enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos 

os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da 

etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 

embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 

 



2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

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

incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

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

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

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



afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á 

súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 
cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en 
conta a atención á diversidade. A materia de valores éticos permite desenvolver metodoloxías activas, 
nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente 
presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías 
da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e 
facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación 
entre docentes.” 
 
A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo 
curso de 4º ESO, o cal a súa vez divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas 
aplicadas para a iniciación á formación profesional). 
 
Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a 
introdución dos estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos 
transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 
 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 
 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o 
cadro que reflicte todo o referido a obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si: 
 

1º DE ESO 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

A 

d 

h 

B1.1. O concepto problemático de 
persoa. Significado etimolóxico. 

B1.2. Características da persoa: 
independencia, racionalidade e li- 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para 
definir o concepto de persoa, 
analizando o seu significado etimo- 
lóxico. 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

l autodeterminación no ser humano. forzo e a vontade persoal. trución, e aprecia a capacidade de 
autodeterminación no ser humano. 

 

a 

d 

g 

h 

B1.7. A razón e a liberdade na 
estruturación da personalidade e 
na escolla dos valores éticos que a 
conformarán. 

B1.4. Xustificar a importancia que 
ten o uso da razón e a liberdade 
no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os valo- 
res éticos que desexa incorporar á 
súa personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e estima o papel 
relevante da razón e a liber- dade 
para configurar cos seus pro- pios 
actos a estrutura da súa per- 
sonalidade. 

CSC 

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 
valores éticos que estima como de- 
sexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns 
da súa elección. 

CSIEE 

a 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

B1.8. A intelixencia emocional e o 
seu papel no desenvolvemento 
moral da persoa. 

B1.9. Emocións, sentimentos e vida 
moral. 

B1.10. Valores éticos e capacida- de 
de autocontrol emocional. 

B1.5. Analizar en que consiste a 
intelixencia emocional e valorar a 
súa importancia no desenvolve- 
mento moral do ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas característi- 
cas, valorando a súa importancia 
na construción moral do ente hu- 
mano. 

CCL 

VEB1.5.2. Explica en que consisten 
as emocións e os sentimentos, e 
como se relacionan coa vida moral. 

CCL 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o desen- 
volvemento das capacidades de 
autocontrol emocional e automoti- 
vación, tales como a sinceridade, o 
respecto, a prudencia, a temperan- 
za, a xustiza e a perseveranza, en- 
tre outras 

CAA 

CSC 

CSIEE 

berdade. 

B1.3. Dignidade da persoa: a per- 
soa como ser moral. 

VEB1.1.2. Describe as característi- 
cas principais da persoa: substan- 
cia independente, racional e libre. 

CCL 

VEB1.1.3. Explica e valora a digni- 
dade da persoa que, como ente au- 
tónomo, se converte nun "ser mo- 
ral". 

CSC 

A 

b 

d 

e 

g 

h 

B1.4. Adolescencia: crise de iden- 
tidade, formación de grupos e in- 
fluencia do grupo no/na adolescen- 
te. 

B1.5. Desenvolvemento da auto- 
nomía persoal na adolescencia. 
Control da conduta e escolla de 
valores éticos. 

B1.2. Comprender a crise da iden- 
tidade persoal que xorde na ado- 
lescencia e as súas causas, e des- 
cribir as características dos grupos 
que forman e a influencia que 
exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia 
da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á 
vida adulta, do desenvolvemento 
da súa autonomía persoal e do 
control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de 
fontes diversas, arredor dos grupos 
de adolescentes, as súas caracte- 
rísticas e a influencia que exercen 
sobre os seus membros na deter- 
minación da súa conduta, e realiza 
un resumo coa información obtida. 

CAA 

CSC 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre 
a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a au- 
tonomía persoal e ter o control da 
súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos. 

CSIEE 

a 

f 

g 

B1.6. Personalidade: factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno ambiental que inflúen na 
súa construción. Capacidade de 

B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a impor- 
tancia de enriquecela con valores 
e virtudes éticas, mediante o es- 

VEB1.3.1. Identifica en que consis- te 
a personalidade e os factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno que inflúen na súa cons- 

CSC 

CSIEE 



b 

d 

e 

g 

h 

m mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

a B1.11. Habilidades emocionais B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 

VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades emocio- 

CAA 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

m 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 
mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 



 

 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   vida persoal conforme o modelo de 
persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, facendo 
que a súa propia vida teña un sen- 
tido. 

 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

B2.1. A natureza social do ser 
humano. 

B2.2. Relación dialéctica entre 
individuo e sociedade. 

B2.3. Os valores éticos como guí- as 
das relación interpersoais na 
sociedade. 

B2.1. Coñecer os fundamentos da 
natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se estable- 
ce entre este e a sociedade, esti- 
mando a importancia dunha vida 
social dirixida polos valores éticos. 

VEB2.1.1. Explica por que o ser 
humano é social por natureza e va- 
lora as consecuencias que ten este 
feito na súa vida persoal e moral. 

CSC 

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 
pequenos grupos, sobre a influen- 
cia mutua que se establece entre o 
individuo e a sociedade. 

CCL 

CSC 

VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de es- 
tablecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para ela- 
borar, mediante soportes informáti- 
cos, unha presentación gráfica das 
súas conclusións sobre este tema. 

CD 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

ñ 

B2.4. Proceso de socialización: 
interiorización de valores e normas 
morais. 

B2.5. Valores inculcados polos 
axentes sociais na configuración 
da personalidade. 

B2.6. Necesidade da crítica racio- 
nal para alcanzar valores éticos 
universais, exemplificados na 
DUDH e baseados na dignidade 

B2.2. Describir e valorar a impor- 
tancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolve- 
mento moral da persoa, a través 
da análise do papel que desempe- 
ñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de 
socialización e valora a súa impor- 
tancia na interiorización individual 
dos valores e as normas morais 
que rexen a conduta da sociedade 
en que vive. 

CCL 

VEB2.2.2. Exemplifica, en colabo- 
ración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da persona- 

CAA 

CD 

CSC 



 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 humana.  lidade os valores morais inculcados 
polos axentes sociais, entre eles a 
familia, a escola, os amigos e os 
medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclu- 
sións, utilizando soportes informáti- 
cos. 

 

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, co- 
mo medio indispensable para ade- 
cuar aos valores éticos universais 
establecidos na DUDH os costu- 
mes, as normas, os valores, etc., 
do seu medio, rexeitando todo o 
que atente contra a dignidade do 
humano e os seus dereitos funda- 
mentais. 

CSC 

a 

h 

B2.7. Diferenza entre a vida priva- 
da (regulada pola ética) e a vida 
pública (regulada polo dereito). 
Límites da liberdade nos dous ám- 
bitos. 

B2.3. Distinguir na persoa os ámbi- 
tos da vida privada e da vida públi- 
ca, a primeira regulada pola ética e 
a segunda polo dereito, coa finali- 
dade de identificar os límites da 
liberdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida 
privada e a pública, así como o 
límite da liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 

a 

b 

d 

h 

B2.8. Habilidades emocionais de 
Goleman e valores éticos que atin- 
xen ás relación humanas. 

B2.4. Relacionar e valorar a impor- 
tancia das habilidades da inteli- 
xencia emocional sinaladas por 
Goleman, en relación coa vida in- 
terpersoal, e establecer o seu vín- 
culo cos valores éticos que enri- 
quecen as relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importan- 
cia que para Goleman ten a capa- 
cidade de recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar as relacións 
interpersoais, e elabora un resumo 
esquemático sobre o tema. 

CAA 

a 

b 

B2.9. Asertividade fronte a agresi- 
vidade e a inhibición. 

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as 
habilidades sociais, coa finali- 
dade de incorporar á súa persona- 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a 
conduta asertiva, facendo unha 
comparación co comportamento 

CCL 

CSIEE 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

g 

h 

B2.10. Asertividade e respecto á 
dignidade das outras persoas. 

B2.11. Asertividade e outras habi- 
lidades sociais. 

lidade algúns valores e virtudes 
éticas necesarias no desenvolve- 
mento dunha vida social máis xus- 
ta e enriquecedora. 

agresivo ou inhibido, e adopta co- 
mo principio moral fundamental, 
nas relacións interpersoais, o res- 
pecto á dignidade das persoas. 

 

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de res- 
pecto cara ao dereito que todos os 
seres humano teñen a sentir, pen- 
sar e actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a gozar do tempo de 
descanso, a ter unha vida privada, 
a tomar as súas propias decisións, 
etc., e nomeadamente a ser valo- 
rado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

CSC 



VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, habili- 
dades sociais como a empatía, a 
escoita activa, a interrogación aser- 
tiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natu- 
ral na súa relación coas demais 
persoas. 

CAA 

CCL 

VEB2.5.4. Exercita algunhas técni- 
cas de comunicación interpersoal, 
mediante a realización de diálogos 
orais, tales como a forma axeitada 
de dicir non, o disco raiado, o ban- 
co de néboa, etc., co obxecto de 
dominalas e poder utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

a B2.12. Valores e virtudes éticas B2.6. Xustificar a importancia dos VEB2.6.1. Identifica a adquisición CSC 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

d 

h 

nas relación interpersoais. 

B2.13. Deber moral e cívico do auxilio. 

valores e das virtudes éticas para conseguir 
unhas relacións inter- persoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

das virtudes éticas como unha condición 
necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a 
lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 

VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores 
éticos que deben estar presentes nas 
relacións entre o individuo e a sociedade, tales 
como responsabilidade, compromi- so, 
tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, 
prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que 
todas as persoas teñen de prestar auxilio e 
socorro a ou- tras cuxa vida, liberdade e 
seguri- dade estean en perigo de xeito in- 
minente, colaborando na medida das súas 
posibilidades a prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenzas entre ética e moral. 
Importancia da reflexión éti- ca. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as di- ferenzas entre elas e 
estimando a importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- ra guiar de 
forma racional a condu- ta do ser humano á 
súa plena rea- lización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética 
e a moral. 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a 
importancia da refle- xión ética. 

A B3.2. Conduta instintiva animal e o B3.2. Destacar o  significado e a VEB3.2.1. Distingue entre a condu- 



 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  importancia. información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, afecti- 
vos, intelectuais, vitais, etc. 

CSC 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha exposición 
usando medios informáticos ou au- 
diovisuais. 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B3.9. Carácter distintivo dos valo- 
res éticos. 

B3.5. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre 
os valores éticos e o resto dos va- 
lores, e valora a importancia para a 
persoa dos valores éticos. 

CSC 

 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

f 

h 

comportamento racional, libre e 
moral do ser humano. 

importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas 
éticas. 

ta instintiva do animal e o compor- 
tamento racional e libre do ser hu- 
mano, destacando a magnitude das 
súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na 
vida das persoas. 

CSC 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

B3.3. Liberdade e concepto de 
persoa. 

B3.4. Influencia na liberdade da 
intelixencia e da vontade. 

B3.5. Factores biolóxicos, psicoló- 
xicos, sociais, culturais e ambien- 
tais, que inflúen no desenvolve- 
mento da intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel da educa- 
ción. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o papel que a 
intelixencia e a vontade teñen co- 
mo factores que incrementan a ca- 
pacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a 
liberdade e o concepto de per- soa. 

CCL 

VEB3.3.2. Analiza e valora a in- 
fluencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos dá 
a fortaleza suficiente para facer o 
que temos decidido facer. 

CAA 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da intelixencia 
e a vontade, nomeadamente o pa- 
pel da educación, e expón as súas 
conclusións de forma clara, me- 
diante unha presentación realizada 
con soportes informáticos e audio- 
visuais. 

CCL 

CD 

CMCCT 

a 

b 

d 

e 

h 

B3.6. Valores. O seu papel na vida 
individual e colectiva. 

B3.7. Clases de valores. 

B3.8. Xerarquías de valores. 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel 
dos valores na vida persoal e so- 
cial, resaltando as súas caracterís- 
ticas, a súa clasificación e a súa 
xerarquía, coa finalidade de com- 
prender a súa natureza e a súa 

VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais carac- 
terísticas, e aprecia a súa impor- 
tancia na vida individual e colectiva 
das persoas. 

CCL 

VEB3.4.2. Procura e selecciona CAA 



a 

d 

e 

g 

h 

B3.10. Valores e normas éticas, e os 
seus efectos beneficiosos para a 
persoa e para a comunidade. 

B3.6. Tomar conciencia da impor- 
tancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta indi- 
vidual e social, asumindo a res- 
ponsabilidade de difundilos e pro- 
movelos polos beneficios que pro- 
porcionan á persoa e á comunida- 
de. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a ni- 
vel individual e comunitario, ten a 
ausencia de valores e normas éti- 
cas, tales como o egoísmo, a co- 
rrupción, a mentira, o abuso de po- 
der, a intolerancia, a insolidarieda- 
de, a violación dos dereitos huma- 
nos, etc. 

CSC 

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o de- 
senvolvemento dunha campaña no 
seu medio, co fin de promover o 
recoñecemento dos valores éticos 
como elementos fundamentais do 
pleno desenvolvemento persoal e 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   social.  



 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

e 

g 

B5.4. Organizacións que traballan 
polos dereitos humanos: institu- 
cións internacionais e ONG. 

 

  

B5.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non te- 
ñen a oportunidade de exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan polo cum- 
primento dos dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, e ONG 
como Mans Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, entre outros), 
e elabora e expresa as súas con- 
clusións. 

CAA 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

2º DE ESO 
 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

c 

d 

h 

B5.1. Preámbulo da DUDH: a 
dignidade das persoas como fun- 
damento dos seus dereitos univer- 
sais, inalienables e innatos. 

B5.1. Identificar, no preámbulo da 
DUDH, o respecto á dignidade das 
persoas e os seus atributos esen- 
ciais como o fundamento do que 
derivan todos os dereitos huma- 
nos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que 
consiste a dignidade que esta de- 
claración recoñece ao ser humano 
como persoa, posuidora duns de- 
reitos universais, inalienables e in- 
natos, mediante a lectura do seu 
preámbulo. 

CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.2. Dereitos da muller: patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e desigual- 
dade de xénero. 

B5.3. Dereitos da infancia. 

B5.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, coñecen- 
do as súas causas e tomando con- 
ciencia deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe 
histórica do problema dos dereitos 
da muller, recoñecendo os patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e a desi- 
gualdade de xénero. 

CSC 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de 
actuar en defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a vio- 
lencia e o abuso do que nenos e as 
nenas son vítimas no século XXI, 
tales como o abuso sexual, o traba- 
llo infantil, ou a súa utilización co- 
mo soldados/as, etc. 

CSC 

VEB5.2.3. Emprende, en colabora- 
ción en grupo, a elaboración dunha 
campaña contra a discriminación 
da muller e a violencia de xénero 
no seu medio familiar, escolar e 
social, e avalía os resultados obti- 
dos. 

CSC 

CSIEE 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

a 

d 

h 

l 

B1.1. Conceptos de persoa ache- 
gados pola filosofía. 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades 
para definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

l 

B1.2. Visión kantiana: a persoa 
como suxeito autónomo e como un 
fin en si mesma. 

B1.2. Identificar os conceptos de 
heteronomía e autonomía, median- 
te a concepción kantiana da per- 
soa, coa finalidade de valorar a 
súa importancia e aplicala na reali- 
zación da vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas mo- 
rais. 

CSC 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea 
de Kant ao concibir a persoa como 
un fin en si mesma, rexei- tando a 
posibilidade de ser tratada por 
outros como instrumento para 

CSC 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   alcanzar fins alleos a ela.  

a 

b 

d 

h 

l 

B1.3. Noción aristotélica da virtu- de: 
relación cos actos, os hábitos e o 
carácter. Virtudes éticas. 

B1.3. Entender a relación entre os 
actos, os hábitos e o desenvolve- 
mento do carácter, mediante a 
comprensión do concepto de virtu- 
de en Aristóteles e, en especial, o 
relativo ás virtudes éticas, pola im- 
portancia que teñen no desenvol- 
vemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características 
en Aristóteles, indicando a súa re- 
lación cos actos, os hábitos e o ca- 
rácter. 

CSC 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóte- 
les, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo un cri- 
terio racional. 

CAA 

CCL 

CSC 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Diferenzas entre ética e 
dereito. 

B2.2. Posibles conflitos entre os 
valores que regulan a vida privada 
e os que regulan a vida pública. 

B2.1. Distinguir, na persoa, os 
ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites 
da liberdade persoal e social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbi- 
tos de acción que corresponden á 
ética e ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha pre- 
sentación elaborada con medios 
informática. 

CCL 

CD 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o públi- 
co, e a posibilidade de que exista 
un conflito de valores éticos entre 
ambos, así como a forma de ato- 
par unha solución baseada nos va- 
lores éticos, exemplificando de 
maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións 
fundamentadas eticamente. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenza entre ética e mo- 
ral. 

B3.2. Reflexión ética como guía 
racional de conduta. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 
sinalando as semellanzas e as di- 
ferenzas entre elas, e estimando a 
importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- 
ra guiar de xeito racional a conduta 
do ser humano á súa plena reali- 
zación. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalida- 
de. 

CSC 

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle- 
xión ética, como unha guía racio- 
nal de conduta necesaria na vida 
do ser humano, expresando de 
forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

CSC 

a 

b 

d 

g 

h 

B3.3. Estrutura moral da persoa. 

B3.4. Etapas do desenvolvemento 
moral en Piaget e Köhlberg. Paso 
da heteronomía á autonomía mo- 
ral. 

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, analizando as súas 
etapas de desenvolvemento e to- 
mando conciencia da necesidade 
que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 
estrutura moral da persoa como 
ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta 
e das consecuencias desta. 

CSC 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do 
desenvolvemento moral na per- 
soa, segundo a teoría de Piaget ou 
a de Köhlberg, e as características 
propias de cada unha, destacando 
como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

CCL 

CSC 

a 

g 

h 

B3.5. A liberdade como raíz da 
estrutura moral da persoa. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como fac- 
tores que incrementan a capacida- 
de de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre 
a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral. 

CCL 

a 

b 

B3.6. Características distintivas dos 
valores éticos. 

B3.4. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 

VEB3.4.1. Describe as caracterís- 
ticas distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos de- 

CCL 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.7. Valores éticos e dignidade 
humana. 

persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

les e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e 
a conformación dunha personali- 
dade xusta e satisfactoria. 

 

VEB3.4.2. Emprega o espírito 
emprendedor para realizar, en 
grupo, unha campaña destinada a 
difundir a importancia de respectar 
os valores éticos, tanto na vida 
persoal como na social. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

h 

l 

B3.8. Normas. Especificidade das 
normas éticas. 

B3.9. Relativismo moral dos sofis- 
tas. 

B3.10. Intelectualismo moral en 
Sócrates e Platón. 

B3.11. Relativismo moral fronte a 
obxectivismo moral. 

B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa im- 
portancia, identificando as súas ca- 
racterísticas e a natureza da súa 
orixe e validez, mediante o coñe- 
cemento do debate ético que exis- 
tiu entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distingu- 
índoa das normas xurídicas, reli- 
xiosas, etc. 

CCL 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os 
sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a 
súa teoría relativista da moral, des- 
tacando as consecuencias que es- 
ta ten na vida das persoas. 

CCEC 

VEB3.5.3. Coñece os motivos que 
levaron a Sócrates a afirmar o "in- 
telectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón 
ao respecto. 

CCEC 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o 
obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada. 

CCL 

CSC 

b B3.12. Clasificación das teorías B3.6. Explicar as características e VEB3.6.1. Enuncia os elementos CAA 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

g 

h 

l 

éticas: éticas de fins e éticas pro- 
cedementais. 

B3.13. A ética de Epicuro como ética 
de fins. 

os obxectivos das teorías éticas, 
así como a súa clasificación en éti- 
cas de fins e procedementais, si- 
nalando os principios máis desta- 
cados do hedonismo de Epicuro. 

distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procede- 
mentais, e elabora un esquema 
coas súas características máis 
destacadas. 

CCL 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista 
de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as caracte- 
rísticas que a identifican como 
unha ética de fins. 

CCEC 

VEB3.6.3. Elabora, en colabora- 
ción co grupo, argumentos a favor 
e/ou en contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións cos ar- 
gumentos racionais corresponden- 
tes. 

CAA 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

h 

l 

B3.16. O utilitarismo como ética de 
fins: principio de utilidade; concep- 
to de pracer; compatibilidade do 
egoísmo individual co altruísmo 
universal; localización do valor mo- 
ral nas consecuencias da acción. 

B3.8. Comprender os elementos 
máis significativos da ética utilita- 
rista e a súa relación co hedonis- 
mo de Epicuro, clasificándoa como 
unha ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a súa valo- 
ración persoal arredor desta formu- 
lación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das 
ideas fundamentais da ética utilita- 
rista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibili- 
dade do egoísmo individual co al- 
truísmo universal e a localización 
do valor moral nas consecuencias 
da acción, entre outras. 

CCL 

VEB3.8.2. Enumera as caracterís- 
ticas que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 

CCEC 

VEB3.8.3. Argumenta racional- 
mente as súas opinións sobre a 
ética utilitarista. 

CCL 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

b 

e 

h 

l 

B4.1. Relación entre ética, política e 
xustiza no pensamento aristotéli- 
co. 

B4.2. Semellanzas, diferenzas e 
relacións entre valores éticos e va- 
lores cívicos. 

B4.1. Comprender e valorar a 
importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xus- 
tiza, mediante a análise e a defini- 
ción destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento 
de Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as 
razóns que dá Aristóteles para es- 
tablecer un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza. 

CCEC 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona 
información sobre os valores éti- 
cos e cívicos, identificando e apre- 
ciando as semellanzas, as diferen- 
zas e as relacións entre eles. 

CAA 

b 

e 

g 

h 

l 

B4.3. A política de Aristóteles. 

B4.4. Concepto aristotélico de 
xustiza e a súa relación co ben 
común e a felicidade. 

B4.2. Coñecer e apreciar a política 
de Aristóteles e as súas caracterís- 
ticas esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a súa rela- 
ción co ben común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico sobre a 
perspectiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa 
iniciativa persoal, unha pre- 
sentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como 
unha teoría organicista, cunha fi- 
nalidade ética e que atribúe a fun- 
ción educativa ao Estado. 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

 

 

b 

h 

l 

B3.14. O eudemonismo aristotélico 
como ética de fins. 

B3.15. O ben supremo da persoa en 
Aristóteles e as tres tendencias da 
alma. 

B3.7. Entender os principais as- 
pectos do eudemonismo aristotéli- 
co, identificándoo como unha ética 
de fins e valorando a súa impor- 
tancia e a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do 
termo "eudemonismo" e o que pa- 
ra Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

CCL 

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de 
tendencias que hai no ser hu- 
mano, segundo Aristóteles, e a 
súa relación co que el considera 
como ben supremo da persoa. 

CCEC 

VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de Aris- 
tóteles dentro da categoría da éti- 
ca de fins. 

CCL 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.2.2. Selecciona e usa infor- 

mación, en colaboración co grupo, 
para entender e apreciar a impor- 
tancia que Aristóteles lle dá á xus- 
tiza como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do Es- 
tado e a súa relación coa felicida- 
de e o ben común, e expón as sú- 
as conclusións persoais debida- 
mente fundamentadas. 

CAA 

CCL 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

B 

e 

h 

B5.1. Relacións entre ética e derei- 
to. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas se- 
mellanzas, diferenzas e relacións. 

VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as seme- 
llanzas e os vínculos entre a ética 
e o dereito. 

CCL 

CD 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.1. Dimensión moral da ciencia e 
da tecnoloxía polo seu impacto en 
todos os ámbitos da vida hu- 
mana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH 
como criterio para fixar límites á 
investigación científico-tecnolóxica. 

B6.1. Recoñecer a importancia da 
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade 
de establecer límites éticos e xurí- 
dicos, coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os valores 
defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a di- 
mensión moral da ciencia e a tec- 
noloxía, avaliando o impacto posi- 
tivo e negativo que estas poden ter 
en todos os ámbitos da vida hu- 
mana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.). 

CAA 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Achega argumentos que 
fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á in- 
vestigación práctica, tanto científi- 
ca como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os valores 

CCL 

CMCCT 

CSC 



 

 
Valores éticos. 2º de ESO  

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   éticos recoñecidos na DUDH como 
criterio normativo. 

 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 
persoal para expor as súas con- 
clusións sobre o tema tratado, uti- 
lizando medios informáticos e au- 
diovisuais, de xeito argumentado e 
ordenado racionalmente. 

CD 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B6.3. Problemas da tecnodepen- 
dencia. 

B6.2. Entender e valorar o proble- 
ma da tecnodependencia e a alie- 
nación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o 
perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sina- 
lando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas con- 
secuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositi- 
vos electrónicos, aos videoxogos e 
ás redes sociais, que conduce as 
persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

CMCCT 



 

 

 

3º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a B4.1. A democracia como forma de 
goberno na que se plasman os 
principios éticos da DUDH. 

B4.2. O Estado de dereito. 

B4.3. Léxico da unidade: demo- 
cracia, cidadán/cidadá, soberanía, 
autonomía persoal, igualdade, xus- 
tiza, representatividade, etc. 

B4.4. División de poderes. A pro- 
posta de Montesquieu e a súa fun- 
ción de control do Estado por parte 
da cidadanía. 

B4.1. Xustificar racionalmente a 
necesidade dos valores e princi- 
pios éticos contidos na DUDH, 
como fundamento universal das 
democracias durante os séculos 
XX e XXI, destacando as súas ca- 
racterísticas e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" 
e "división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racional- 
mente e eticamente a elección da 
democracia como un sistema que 
está por riba doutras formas de go- 
berno, polo feito de incorporar nos 
seus principios os valores éticos 
sinalados na DUDH. 

CSC 

c  

d  

h  

l  

 
VEB4.1.2. Define o concepto de 

"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos valo- 
res éticos e cívicos na sociedade 
democrática. 

CCL 

 
VEB4.1.3. Describe o significado dos 

seguintes conceptos e estable- ce a 
relación entre eles: democra- cia, 
cidadán/cidadá, soberanía, au- 
tonomía persoal, igualdade, xusti- 

CCL 

 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.4. Dilemas morais que presen- 
tan os avances en medicina e bio- 
tecnoloxía. 

B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo cien- 
tífico e tecnolóxico, coa finalidade 
de evitar a súa aplicación inade- 
cuada e solucionar os dilemas mo- 
rais que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da medi- 
cina e a biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas fontes, 
coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que for- 
mulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxéne- 
se, etc.), sinalando algúns perigos 
que estes encerran de prescindir 
do respecto á dignidade humana e 
os seus valores fundamentais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de 
tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na con- 

CSC 

CSIEE 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   frontación de ideas, coa finalidade 
de solucionar os dilemas éticos, 
sen esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na fundamenta- 
ción racional e ética de todas as 
alternativas de solución formula- 
das. 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   za, representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes 
proposta por Montesquieu e a función que 
desempeñan o po- der lexislativo, o executivo 
e o xu- dicial no Estado democrático, como 
instrumento para evitar o monopo- lio do 
poder político e como medio que permite aos 
cidadáns e ás ci- dadás o control do Estado. 

a 

d 

g 

h 

B4.5. Deber moral da participación cidadá no 
exercicio da democra- cia. 

B4.6. Riscos de democracias que violen os 
dereitos humanos. 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das cidadás na vida 
política do Es- tado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil 
que teñen os cidadáns e as cidadás de 
participar activa- mente no exercicio da 
democracia, coa finalidade de que se 
respecten os valores éticos e cívicos no seo do 
Estado. 

VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos 
riscos que existen nos gobernos democráticos 
cando non se respectan os valores éticos da 
DUDH (dexeneración en demago- xia, 
ditadura das maiorías, escasa participación 
cidadá, etc.) e formula posibles medidas para 
evitalos. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

h 

l 

B4.7. A Constitución española: valores éticos 
nos que se funda- menta e conceptos 
preliminares que establece. 

B4.3. Coñecer e valorar os funda- mentos da 
Constitución española de 1978, identificando 
os valores éticos dos que parte e os concep- 
tos preliminares que establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos 
máis salientables nos que se fundamenta a 
Constitu- ción española, e sinala a orixe da 
súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a 
lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

CSC 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.3.2. Describe os conceptos 

preliminares delimitados na Consti- 
tución española e a súa dimensión 
ética (nación española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e funcións atri- 
buídas ás Forzas Armadas), a tra- 
vés da lectura comprensiva e co- 
mentada dos artigos 1 ao 9. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

B4.8. Dereitos e liberdades públi- 
cas fundamentais na Constitución 
española. 

B4.4. Amosar respecto pola Cons- 
titución española e identificar nela, 
mediante unha lectura explicativa 
e comentada, os dereitos e os de- 
beres do individuo como persoa e 
cidadán ou cidadá, apreciando a 
súa adecuación á DUDH, coa fina- 
lidade de asumir de xeito cons- 
ciente e responsable os principios 
de convivencia que ben rexer no 
Estado español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a 
importancia dos "dereitos e as li- 
berdades públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na Constitu- 
ción: liberdade ideolóxica, relixiosa 
e de culto; carácter aconfesional do 
Estado; dereito á libre expresión de 
ideas e pensamentos; e dereito á 
reunión política e á libre asocia- 
ción, e os seus límites. 

CSC 



 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   xustificar a importancia que ten, pa- 
ra o bo funcionamento da demo- 
cracia, o feito de que os cidadáns 
as cidadás sexan conscientes non 
só dos seus dereitos, senón tamén 
das súas obrigas como un deber 
cívico, xurídico e ético. 

 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabi- 
lidade fiscal dos cidadáns e da ci- 
dadás, e a súa relación cos orza- 
mentos xerais do Estado como un 
deber ético que contribúe ao de- 
senvolvemento do ben común. 

CSC 

a 

b 

g 

h 

l 

ñ 

B4.12. Estatuto de Autonomía de 
Galicia: título preliminar; título pri- 
meiro, capítulos I e II. 

B4.6. Coñecer e valorar os ele- 
mentos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo 
aparece no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través 
do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no 
seu título preliminar. 

CAA 

CSC 

VEB4.6.2. Identifica e valora as 
características sinaladas no título I 
sobre o "poder galego". 

CCL 

VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo I, 
e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

CCL 

a 

d 

h 

l 

B4.13. Desenvolvemento histórico 
da Unión Europea (UE): obxecti- 
vos e valores éticos en que se 
fundamenta, de acordo coa DUDH. 

B4.14. Logros alcanzados pola UE 
en beneficio dos seus cidadáns e 

B4.7. Coñecer os elementos 
esenciais da UE, analizando os 
beneficios recibidos e as respon- 
sabilidades adquiridas polos esta- 
dos membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa 

VEB4.7.1. Describe a integración 
económica e política da UE, o seu 
desenvolvemento histórico desde 
1951, os seus obxectivos e os valo- 
res éticos nos que se fundamenta, 
de acordo coa DUDH. 

CSC 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

g 

h 

B4.9. Adecuación da Constitución 
española aos principios éticos da 
DUDH. 

B4.10. Deberes cidadáns na Cons- 
titución española. 

B4.11. Responsabilidade fiscal e 
principios reitores da política social 
e económica na Constitución es- 
pañola. 

B4.5. Sinalar e apreciar a adecua- 
ción da Constitución española aos 
principios éticos definidos pola 
DUDH, mediante a lectura comen- 
tada e reflexiva dos "dereitos e 
deberes dos cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos "principios reitores 
da política social e económica" 
(artigos do 39 ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa ade- 
cuación á DUDH, e sinala os valo- 
res éticos en que se fundamentan 
os dereitos e os deberes dos cida- 
dáns e das cidadás, así como os 
principios reitores da política social 
e económica. 

CSC 

VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo 
a súa importancia, xustificando a 
orde elixida. 

CCL 

CSIEE 

VEB4.5.3. Achega   razóns   para CSC 



 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 das súas cidadás. utilidade e os logros alcanzados 
por esta. 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanzados 
pola UE e o beneficio que estes 
supuxeron para a vida dos cida- 
dáns e das cidadás (anulación de 
fronteiras e restricións alfandeguei- 
ras, libre circulación de persoas e 
capitais, etc.), así como as obrigas 
adquiridas en diferentes ámbitos 
(económico, político, da seguridade 
e a paz, etc.). 

CSC 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

b 

e 

h 

B5.1. Relación entre ética e derei- 
to. 

B5.2. Relación entre legalidade e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela- 
cións, e analizar o significado dos 
termos de legalidade e lexitimida- 
de. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, semellan- 
zas e vínculos existentes entre a 
Ética e o Dereito, e entre a legali- 
dade e a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións funda- 
mentadas. 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

g 

h 

l 

B5.3. Xustificación das normas 
xurídicas. 

B5.4. Convencionalismo dos sofis- 
tas 

B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalis- 
mo de Locke. 

B5.6. Iuspositivismo de Kelsen. 

B5.2. Explicar o problema da xusti- 
ficación das normas xurídicas, a 
través da análise das teorías do 
dereito natural ou iusnaturalismo, 
o convencionalismo e o positivis- 
mo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídico 
de determinados/as filósofos/as, 
coa finalidade de ir conformando 
unha opinión argumentada sobre a 
fundamentación ética das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do de- 
reito, o seu obxectivo e as súas ca- 
racterísticas, identificando na teoría 
de Locke un exemplo desta no que 
se refire á orixe das leis xurídicas, 
a súa validez e as funcións que lle 
atribúe ao Estado. 

CD 

CSC 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", descri- 

CCEC 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   bindo a súa contribución ao con- 
vencionalismo xurídico, e elabora 
conclusións argumentadas arredor 
deste tema. 

 

VEB5.2.3. Analiza información sobre 
o positivismo xurídico de Kelsen, 
nomeadamente no relativo á 
validez das normas e dos crite- 
rios que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que establece 
entre a ética e o dereito. 

CCEC 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal 
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en cola- 
boración co grupo, comparando as 
tres teorías do dereito e explicando 
as súas conclusións. 

CAA 

CD 

CSIEE 



a 

b 

d 

e 

h 

l 

B5.7. Elaboración da DUDH e 
creación da ONU. Circunstancias 
históricas, obxectivos de ambos os 
acontecementos e papel da DUDH 
como código ético de conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o momento histórico e 
político que impulsou a elabora- 
ción da DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de entendela 
como unha necesidade do seu 
tempo, cuxo valor continúa vixente 
como fundamento ético universal 
da lexitimidade do dereito e dos 
estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético reco- 
ñecido polos países integrantes da 
ONU, coa finalidade de promover a 
xustiza, a igualdade e a paz en to- 
do o mundo. 

CSC 

VEB5.3.2. Contrasta información dos 
acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías na- 
cionalistas e racistas que defendí- 
an a superioridade duns homes 
sobre outros, chegando ao estremo 
do Holocausto xudeu, así como a 
discriminación e o exterminio de 

CAA 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   todas as persoas que non perten- 
cesen a unha determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha relixión, a 
unhas ideas políticas, etc. 

 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 
creación da ONU e a data en que 
se asinou a DUDH, e valora a im- 
portancia deste feito para a historia 
da humanidade. 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

l 

B5.8. Estrutura da DUDH: os seus 
artigos e os tipos de dereito. 

B5.4. Interpretar e apreciar o con- 
tido e a estrutura interna da 
DUDH, coa finalidade de coñecela 
e propiciar o seu aprecio e respec- 
to. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que se 
compón dun preámbulo e 30 arti- 
gos que poden clasificarse da se- 
guinte maneira: 

Os artigos 1 e 2 refírense aos de- 
reitos inherentes a todas as per- 
soas: a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade e a non- 
discriminación. 

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos 
dereitos individuais. 

Os artigos do 12 ao 17 estable- 
cen os dereitos do individuo en 
relación coa comunidade. 

Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas. 

Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais. 

Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións nece- 
sarias para o seu exercicio e aos 
seus límites. 

CAA 

CCL 

 

 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en 

colaboración co grupo, coa fina- lidade de 
difundir a DUDH como fundamento do dereito 
e a demo- cracia, no seu medio escolar, fami- 
liar e social. 

CSC 

CSIEE 

b 

h 

l 

B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos 
que influíron no seu desenvolvemento. 

B5.5. Comprender o desenvolve- mento 
histórico dos dereitos hu- manos como unha 
conquista da humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no 
desenvolvemento his- tórico dos dereitos 
humanos da primeira xeración (dereitos civís 
e políticos), da segunda xeración (económicos, 
sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos 
pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e 
á paz). 

a 

c 

d 

e 

B5.10. Problemas aos que se enfronta o 
exercicio dos dereitos civís e políticos da 
DUDH. 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a 
magnitude dos proble- mas aos que se 
enfronta a aplica- ción da DUDH. 

VEB5.6.1. Investiga mediante in- formación 
obtida en distintas fon- tes, sobre os 
problemas e os retos da aplicación da DUDH, 
no que se refire ao exercicio de dereitos civís 
(destacando os problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión social, a 
discriminación da muller, a violen- cia de 
xénero e a existencia de ac- titudes como a 
homofobia, o racis- mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políti- 
cos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políti- cos/as, etc.). 

CD 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

a 

b 

B6.1. Necesidade de criterios éticos na 
investigación científica. 

B6.1. Recoñecer que existen ca- sos en que a 
investigación científi- 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, 
traballando en colabo- CD 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

e 

f 

g 

h 

Progreso científico-técnico e valo- 
res éticos. 

ca non é neutral, senón que está 
determinada por intereses políti- 
cos, económicos, etc., mediante a 
análise da idea de progreso e a 
súa interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non respec- 
tan un código ético fundamentado 
na DUDH. 

ración, dalgúns casos nos que a 
investigación científica e tecnolóxi- 
ca non foi guiada nin é compatible 
cos valores éticos da DUDH, xe- 
rando impactos negativos nos ám- 
bitos humano e ambiental, sinalan- 
do as causas. 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 
grupo, sobre a idea de progreso na 
ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade hu- 
mana e o seu medio, e elabora e 
expón conclusións. 

CCL 

CMCCT 



4º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en grupo, 
sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da cien- 
cia e a tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida (explota- 
ción descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de hábitats, 
contaminación química e industrial, 
choiva ácida, cambio climático, de- 
sertificación, etc.). 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.1. A dignidade do ser humano 
como valor básico no que se 
asenta a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais do ser 
humano na DUDH: razón, con- 
ciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, 
trato inhumano ou degradante, de- 
tención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, viola- 
ción de dereitos, etc. 

B1.1. Interpretar e valorar a impor- 
tancia da dignidade da persoa co- 
mo o valor do que parte e no que 
se fundamenta a DUDH, subliñan- 
do os atributos inherentes á natu- 
reza humana e os dereitos inalie- 
nables e universais que derivan 
dela, como o punto de partida so- 
bre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a ni- 
vel persoal, social, estatal e uni- 
versal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos 
dereitos inalienables e universais 
que establece a DUDH na dignida- 
de do ser humano en tanto que 
persoa e os atributos inherentes á 
súa natureza. 

CSC 

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os 
atributos esenciais do ser humano: 
razón, conciencia e liberdade. 

CCL 

VEB1.1.3. Relaciona adecuada- 
mente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fra- 
ternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano 
ou degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discrimi- 
nación, violación de dereitos, etc. 

CAA 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B2.1. Dereitos e liberdades dos 
individuos establecidos na DUDH 
que o Estado debe respectar. 

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben re- 
xer as relacións entre a cidadanía 
e o Estado, co fin de favorecer o 
seu cumprimento na sociedade en 
que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o 
establecido pola DUDH nos artigos 
do 12 ao 17, os dereitos do indivi- 
duo que o Estado debe respectar e 
fomentar, nas relacións existentes 
entre ambos. 

CCL 

VEB2.1.2. Explica os límites do 
Estado que establece a DUDH nos 
artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das 
cidadás que este debe protexer e 
respectar. 

CCL 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB2.1.3. Elabora unha presenta- ción con 

soporte informático e au- diovisual que ilustre 
os contidos máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclusións de xeito 
argumentado. 

CD 

CSIEE 

a 

c 

d 

g 

h 

B2.2. Fenómeno da socialización global. 

B2.3. Perigos da socialización global á marxe 
dos valores éticos universais. 

B2.4. Medios de comunicación de masas e 
socialización global. Con- flito entre liberdade 
de expresión outros dereitos. 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización 
global e a súa rela- ción cos medios de 
comunicación masiva, valorando os seus 
efectos na vida e no desenvolvemento mo- ral 
das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o 
Estado en re- lación con este tema. 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de 
socialización global, mediante o que se 
produce a inte- riorización de valores, normas, 
cos- tumes, etc. 

CCL 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o 
fenómeno da socializa- ción global se se 
desenvolve á marxe dos valores éticos univer- 
sais, e debate acerca da necesida- de de 
establecer límites éticos e xurídicos neste 
tema. 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impac- to que teñen 
os medios de comuni- cación masiva na vida 
moral das persoas e da sociedade, expresan- 
do as súas opinións con rigor inte- lectual. 

CCL 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios 
de comunicación masiva, respectando o 
dereito á información e á liberda- de de 
expresión que posúen os ci- dadáns e as 
cidadás. 

CSC 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

f 

h 

B3.1. Importancia e valor da refle- 
xión ética como defensa dos 
DDHH. 

B3.2. Novos campos da ética 
aplicada: profesional, bioética, 
ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc. 

B3.1. Recoñecer que a necesidade 
dunha regulación ética é funda- 
mental no mundo actual de gran- 
des e rápidos cambios, debido á 
magnitude dos perigos aos que se 
enfronta o ser humano, polo que 
resulta necesaria a súa actualiza- 
ción e a ampliación aos novos 
campos de acción da persoa, co 
fin de garantir o cumprimento dos 
dereitos humanos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e 
estima a importancia da reflexión 
ética no século XXI, como instru- 
mento de protección dos dereitos 
humanos ante o perigo que poden 
representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e eco- 
nómicos e grupos violentos, que 
teñen ao seu alcance armamento 
de grande alcance científico e tec- 
nolóxico, capaces de pór en grande 
risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

CSC 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos 
campos aos que se aplica a ética 
(profesional, bioética, ambiente, 
economía, empresa, ciencia e tec- 
noloxía, etc.). 

CMCCT 

CSIEE 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h 

l 

mo valor ético fundamental. sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético fundamen- 
tal. 

VEB3.3.2. Explica as característi- cas 
da ética kantiana (formal, uni- 
versal e racional), así como a im- 
portancia da súa achega á ética 
universal. 

CCL 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantia- 
na, o seu fundamento na autono- 
mía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no 
imperativo categórico e as súas 
formulacións. 

CSC 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.6. Ética do discurso, de Apel e 
Habermas, como ética formal. Re- 
lación coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discur- so, 
de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemento 
para atopar normas éticas xustas. 

VEB3.4.1. Identifica a ética do 
discurso como unha ética formal e 
describe en que consiste o impera- 
tivo categórico que formula, sina- 
lando as similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da ética 
de Kant. 

CAA 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal e emprendedora para ela- 
borar unha presentación con sopor- 
te informático acerca das éticas 
formais, expresando e elaborando 
conclusións fundamentadas. 

CD 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cum- 
primento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos 
humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só 
como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cida- 
dá, consciente do seu deber como 
elemento activo da vida política, 
colaborando na defensa e na difu- 
sión dos dereitos humanos tanto 

VEB4.1.1. Comprende a importan- 
cia que ten para a democracia e a 
xustiza, que os cidadáns e as cida- 
dás coñezan e cumpran os seus 
deberes (defensa dos valores éti- 
cos e cívicos, coidado e conserva- 
ción de todos os bens e servizos 

CSC 

 

 

 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.3. Proxecto de vida persoal: 
límites e oportunidades que ofre- 
cen as circunstancias persoais, e 
valores éticos que serven como 
guía. 

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as circuns- 
tancias que o rodean, salientando 
os límites que lle impoñen e as 
oportunidades que lle ofrecen para 
a elaboración do seu proxecto de 
vida, conforme os valores éticos 
que libremente elixe e que dan 
sentido á súa existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento ac- 
tual o/a rodean, identificando as li- 
mitacións e as oportunidades que 
se lle formulan desde as perspecti- 
vas social, laboral, educativa, eco- 
nómica, familiar, afectiva, etc., co 
obxecto de deseñar, a partir delas, 
o seu proxecto de vida persoal, de- 
terminando libremente os valores 
éticos que deben guialo/a. 

CSIEE 

a 

b 

d 

B3.4. Éticas formais e éticas ma- 
teriais. 

B3.5. Ética kantiana: carácter 
formal. Autonomía da persoa co- 

B3.3. Distinguir os principais valo- 
res éticos nos que se fundamentan 
as éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e 

VEB3.3.1. Define os elementos 
distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

CCL 



 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  na súa vida persoal como na so- 
cial. 

públicos, participación na elección 
de representantes políticos/as, res- 
pecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento 
das leis e das sentenzas dos tribu- 
nais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.). 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.3. Perigos dunha globalización 
sen valores éticos. 

B4.4. Promoción dos DDHH por 
parte dos Estados: fomento e en- 
sino dos valores éticos. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber 
da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos 
valores éticos como instrumentos 
indispensables para a defensa da 
dignidade e os dereitos humanos, 
ante o perigo que o fenómeno da 
globalización pode representar pa- 
ra a destrución do planeta e a des- 
humanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora con- 
clusións, en grupo, acerca das te- 
rribles consecuencias que pode ter 
para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política 
(egoísmo, desigualdade, interde- 
pendencia, internacionalización dos 
conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promo- 
ven o consumismo e a perda de li- 
berdade humana, etc.). 

CAA 

CSC 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e 
político que teñen todos os esta- 
dos, ante os riscos da globaliza- 
ción, de tomar medidas de protec- 
ción dos dereitos humanos, nome- 
adamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa 
vixencia, e a necesidade de res- 
pectalos en todo o mundo (deber 
de contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, fomen- 
tando a tolerancia, o respecto aos 
dereitos das demais persoas; ho- 
nestidade, lealdade, pacifismo, 
prudencia, e mutua comprensión 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   mediante o diálogo, a defensa e 
protección da natureza, etc.). 

 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

 

a 

d 

g 

h 

B5.1. Dereito e leis: finalidade, 
características e xustificación éti- 
ca. 

B5.2. Conflitos entre principios éticos 
individuais e principios normativos 
sociais. 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis 
xurídicas no Estado, para ga- 
rantir o respecto aos dereitos hu- 
manos, e disertar acerca dalgúns 
dilemas morais nos que existe un 
conflito entre os deberes éticos, 
relativos á conciencia da persoa, e 
os deberes cívicos que lle impoñen 
as leis xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as 
características das leis xurídicas 
dentro do Estado e a súa xustifica- 
ción ética, como fundamento da 
súa lexitimidade e da súa obedien- 
cia. 

CCL 

VEB5.1.2. Debate acerca da solu- 
ción de problemas nos que hai un 
conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde ci- 
vil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobedien- 
cia civil e obxección de conciencia. 

CCL 

CSIEE 



a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: 
posición orixinal e veo de ignoran- 
cia; criterio de imparcialidade; fun- 
ción dos dous principios de xusti- 
za. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento ético 
do dereito, e emitir un xuízo crítico 
acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en 
internet co fin de definir os princi- 
pais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación 
entre eles (posición orixinal e veo 
de ignorancia, criterio de imparcia- 
lidade e función dos dous principios 
de xustiza que propón). 

CAA 

CD 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico 
acerca da teoría de Rawls e explica 
a súa conclusión argumentada 
acerca dela. 

CCL 

a 

b 

B5.4. Os DDHH como ideais irre- 
nunciables. 

B5.3. Valorar a DUDH como con- 
xunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e as 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a 
importancia dos dereitos huma- 
nos como ideais para alcanzar po- 

CSC 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos 
DDHH referidos ao económi- co e 
ao social. 

B5.6. Organizacións que traballan 
pola defensa dos DDHH. 

deficiencias na súa aplicación, es- 
pecialmente no relativo ao ámbito 
económico e social, indicando a 
importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos. 

las sociedades e os Estados, e re- 
coñece os retos que aínda teñen 
que superar. 

 

VEB5.3.2. Sinala algunha das defi- 
ciencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e 
falta de acceso á educación, á sa- 
úde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

CSC 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e volunta- 
rios/as que, en todo o mundo, tra- 
ballan pola defensa e respecto dos 
dereitos humanos: Organización 
das Nacións Unidas (ONU) e os 
seus organismos, como FAO, Or- 
ganismo Internacional de Enerxía 
Atómica (OIEA), Organización 
Mundial da Saúde (OMS), Organi- 
zación das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non 
gobernamentais como Greenpea- 
ce, UNICEF, Cruz Vermella, Media 
Lúa Vermella, etc., así como o Tri- 
bunal Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión Euro- 
pea, etc. 

CCEC 

CD 

CSC 

a 

b 

d 

e 

B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz e a 
solidariedade coas vítimas da vio- 

B5.4. Entender a seguridade e a paz 
como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un 
compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e inter- 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos 
grupos, acerca da seguridade e a 
paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa im- 
portancia para o exercicio do derei- 

CCL 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



g 

h 

lencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

nacional (preámbulo da Constitu- 
ción española), identificando e 
avaliando o perigo das novas 
ameazas que xurdiron nos últimos 
tempos. 

to á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións 
(artigo 3 da DUDH). 

 

VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha as- 
piración colectiva e internacional 
recoñecida na Constitución espa- 
ñola, e rexeita a violación dos de- 
reitos humanos, amosando solida- 
riedade coas vítimas da violencia. 

CSC 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a se- 
guridade no mundo actual (terro- 
rismo, desastres ambientais, catás- 
trofes naturais, mafias internacio- 
nais, pandemias, ataques ciberné- 
ticos, tráfico de armas de destru- 
ción masiva, de persoas e de órga- 
nos, etc.). 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B5.10. As Forzas Armadas na 
Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Arma- 
das. 

B5.12. Conflitos armados: impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais na súa prevención e na 
súa solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na 
Constitución española ás For- zas 
Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, reflexio- 
nando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e 
limitar o uso e as aplicación da for- 
za e do poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asu- me 
como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais reali- 
zados por España en defensa da 
paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de orga- 
nismos internacionais (ONU, 
OTAN, UE, etc.). 

CSC 

VEB5.5.2. Explica a importancia da 
misión das forzas armadas (artigo 
15 da lei de defensa nacional) en 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   materia de defensa e seguridade 
nacional, de dereitos humanos e de 
promoción da paz, e a súa contri- 
bución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacio- 
nais como internacionais. 

 

VEB5.5.3. Analiza as consecuen- cias 
dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito interna- 
cional fundamentado na DUDH. 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 



a 

b 

e 

f 

h 

m 

B6.1. Validez ética dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos. 

B6.1. Identificar criterios que per- 
mitan avaliar, de xeito crítico e re- 
flexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co res- 
pecto aos dereitos e valores éticos 
da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para atopar algúns 
criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de pro- 
xectos científicos e tecnolóxicos, 
considerando a idoneidade ética 
dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as conse- 
cuencias persoais, sociais e am- 
bientais que a súa aplicación poida 
ter. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

f 

g 

h 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

B6.2. Estimar a necesidade de facer 
cumprir unha ética deontoló- xica 
a científicos/as, tecnólogos/as e 
outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a 
necesidade de apoiar a creación e 
o uso de métodos de control, e a 
aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as 
e, en xeral, para todas as profe- 
sións, fomentando a aplicación dos 
valores éticos no mundo laboral, 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   financeiro e empresarial.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

A temporalización dos contidos realizarase de acordo á disposición ao traballo dos alumnos, mediante o 

visionado de materiais e o diálogo no aula, cuestionando condutas. 

. 

1º de ESO 

- 1°avaliación: bloque 1: a dignidade da persoa.  
- 2ª avaliación: bloque 2: a comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións humanas e 

bloque 3: a reflexión ética. 
- 3ª avaliación: bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2º de ESO 

- 1ª avaliación: bloques 1 e 2 (A dignidade da persoa e A comprensión, o respecto e a igualdade 

nas relacións interpersoais) 

- 2ª avaliación: bloques 3 e 4 (reflexión ética e a xustiza e política) 

- 3ª avaliación: bloques 5 e 6 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos) e (Os valores éticos 

e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía) 

3º de ESO 

- 1ª avaliación: bloque 4 (a xustiza e a política).  
- 2ª avaliación: bloque 5 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos. 



- 3ª avaliación: bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa coa ciencia e a tecnoloxía). 

4º de ESO 
- 1ª avaliación: bloque 1 (a dignidade da persoa) e bloque 2 (a comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións persoais). 

- 2ª avaliación: bloque 3 (A reflexión ética) e bloque 4 (a xustiza e a política) 

- 3ª avaliación: bloque 5 (os valores éticos, o Dereito, a Declaración Universal e outros tratados 

sobre dereitos humanos) e bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A materia Valores Éticos avalía tanto os coñecementos adquiridos como as actitudes e a sensibilidade 

respecto dos contidos do currículo que se refiren aos mencionados nesta programación. 

A avaliación é, neste caso, semanal, xa que a materia se imparte en sesións de 1 hora semanal. 

Avalíanse  continuamente os coñecementos, actitudes, participación, capacidade de compresión e 

expresión dos alumnos, mediante o seu seguimiento individualizado, así como da realización das tarefas 

na aula ou na casa. 

 

Cada actividade realizada será avaliada de forma individual ou colectiva, estas actividades comprenden a 

modo de exemplo: 

- Lecturas, desenvolvemento por escrito de argumentaciones, definicións, dilemas ou exemplos. 
- Desenvolvemento oral de argumentaciones sobre temas ou cuestións suscitadas en clase 
- Debates en grupo sobre o visionado de curtos, documentales ou materiais videográficos 
- O silenzo, a atención, o respecto e a participación son elementos fundamentais que darán sinal 

das aprendizaxes dos alumnos, estes criterios serán expostos polo profesor ao comezo do curso 
e durante todo o desenvolvemento do mesmo 

- Poderánse incluír exames ou probas avaliables anunciadas ou non, que poidan ser realizadas 
con ou sen axuda de libros, Internet ou outros medios 

- Avaliarase o interese ao pedir aos alumnos que conserven os materiais e tarefas realizados 
durante o curso agrupados para que poidan ser evaluados polo profesor valorando 
especialmente a orde, a limpeza, a conservación e a calidade na realización das tarefas. 
Trimestralmente o profesor evaluará estes cadernos ou apuntes e traballos para a cualificación 
parcial e final dos alumnos. 

- Terá especial atención a creatividade e o progreso nas aprendizaxes para a avaliación final da 
materia. 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A 

MATERIA. 

 6.1 Principios metodolóxicos xerais: 
 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen 
a práctica docente. Por tanto, serán comúns a toda a etapa. 
A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre 
profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí.  



Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como 
no método de indagación e de experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, 
sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  
Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de 
estudo e en que momento elaborativo se encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control 
sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos anteriores. 
Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos 
en colaboración con outros departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua 
Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da lectura comprensiva. 
 
As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, 

dado que estas posúen unha grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre 

a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe 

correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse maioritariamente polas 

experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da 

estrutura mental de alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao 

sentido común fai especialmente necesario nesta área o coñecer cáles son os esquemas mentais dos 

alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito dunha 

experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo 

situacións problemáticas, onde o alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, 

proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou contraexemplo que posibilite pór en 

cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa 

evolución cara a argumentacións máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e 

na medida do posible, a contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe 

significativa e funcional. 

4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na 

complexidade dos mesmos dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, 

chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha progresión na complexidade ao longo 

da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como 

propio polo grupo. As relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a 

participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando as normas establecidas 

democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta 

función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o 

xustifican, desde favorecer o nivel de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o 

deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten a aprendizaxe entre iguais. Tras a 

realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 



8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na 

aula.  

 

6.2 Estratexias metodolóxicas: 
 

Empregaremos unha metodoloxía baseada en: 

- Uso de técnicas básicas de traballo: escoitar, ler comprensiva e analíticamente, subliñar, definir, 

elaborar fichas e organizar o caderno de clase, tomar notas sobre a información oral e visual recibida, 

analizar gráficos e datos estatísticos. 

- Análise e comentario de textos editados en soportes diversos. 

- Exposición argumentativa de contidos estudados, oralmente e por escrito. 

- Elaboración de respostas a cuestionarios sobre os conceptos estudados. 

- Elaboración de resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Procura, selección e análise de información relevante utilizando diversas fontes. 

- Uso das novas tecnoloxías da información, ben como medio de consulta, de participación en foros de 

discusión, de produción de documentos, etc. 

- Participación en debates debidamente planificados atendendo a fins dialógicos e aplicando os contidos 

adquiridos na materia. 

- Realización en grupo de traballos de sínteses e investigación sobre algúns dos problemas suscitados. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 

- Esquema da unidade. 

- Discusións en grupo. 

- Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: actividades manuais-artísticas sinxelas, 

procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula, visionado e 

análise de filmes e documentais, indagacións bibliográficas, resolución de problemas e exercicios do 

caderno de Actividades, traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais: adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 



6.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os 

aspectos da práctica docente. O uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, 

obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o uso adecuado destas canles 

e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, 

simulacións virtuais, etc., de maneira que preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

 

6.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 
 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do 

seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun texto científico que sexa atractivo para eles. Esta 

actividade levarase a cabo preferentemente ao comezo da clase. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar 

termos no dicionario, comprensión de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e 

frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos ou imaxes.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e 

desenvolvendo habilidades persoais que lles permitirán resolvelos.  

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN. 
 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Citar os elementos transversales 

na programación de Valores é redundante xa que todos os chamados "elementos transversais” danse no 

área de Ética. Traballaráse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional. 

Fomentarase: 

- A calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidad, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidad (diversidade funcional) ou por todas aquelas medidas que 



sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación 

educativa de calidade en igualdade de oportunidades. 

-  A igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

- a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia ilexítima, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas da violencia e a 

prevención de calquera tipo de violencia ilexítima 

- As medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial e a creatividade a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. Neste sentido os 

alumnos deberán levar a cabo parte das súas tarefas para ser expostas ante a comunidade educativa ou 

a sociedade en xeral adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

da vida diaria dos alumnos, nos términos e condicións que garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudable e autónoma. 

- A educación e a seguridade vial, incorporaránse elementos curriculares e se promoverán accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os 

seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peatón, viaxeiro e condutor de bicicletas, 

respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 

Engadir a todos eles tres elementos que apareceron na sociedade recientemente e que deben ser 

tratados como elementos transversales no currículo: 

1. Uso racional das redes sociais, prevención do mal uso, abuso e falta de control na redes sociais. 

2.  Procura significativa e relevante de información diferenciando o seu carácter importancia e relevancia, 

desechando aquelas fontes irrelevantes, tóxicas, non fiables ou de calquera outro carácteres, 

3. O xogo, a adición e o mal uso do diñeiro e da propia saúde ao enfrontarse ao xogo e as apostas 

económicas en locais, con amigos e o uso e abuso de sustancias tóxicas ou adictivas. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan 

ao longo do curso.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os alumnos terán como materiais tanto os recursos impresos dispoñibles na biblioteca escolar como 

Internet (publicacións periódicas dixitais e páxinas de referencia, en especial aquelas que están 

relacionadas con organizacións de defensa dos dereitos humanos). 



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa 

diversidade, establecendo medidas que permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas 

necesidades, os contidos e estándares de aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse 

a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

Atenderase aos requerimentos realizados tanto polo departamento de orientación como pola dirección do 

centro, os titores dos alumnos ou os seus pais, sempre que se correspondan cun informe das medidas a 

adoptar. En todo caso consideramos perfectamente posible integrar na clase ordinaria de Valores Éticos 

todos os alumnos pola propia natureza da materia e a incidencia que fai na dignidade da persoa e no 

respecto á diversidade. 

 Alumnos con necesidades de apoio  

Cando sexa necesario ao longo do curso adecuaranse as programaciones ás características de grupos 

de alumnos, cambiando os materiais de traballo, o modo de organización, as tarefas a realizar para 

conseguir a motivación e o traballo dos alumnos. 

 Alumnos con necesidades educativas especiais 

 Só para alumnos con avaliación psicopedagóxica, cando sexa prescriptivo realizaranse as adaptacións 

significativas b) De acceso ao currículo: provisión ou adaptación de medios técnicos. c) De ampliación ou 

enriquecimiento, de menor a maior significatividade: actividades de profundización e complementación, 

adaptacións de ampliación ou enriquecimiento e agrupamientos flexibles. Alumnado con altas 

capacidades con informe psicopedagógico. 

10. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS 

APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS PARA O ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON AVALIACIÓN NEGATIVA 
 

Pola propia natureza da materia Valores Éticos os alumnos adoitan obter unha avaliación positiva da 

materia, cando non é así ocorre invariablemente que deben repetir curso. 

No improbable caso de que haxa alumnos que deban recuperar a materia de cursos anteriores 

facilitaráselles un cuadernillo de actividades que deberán entregar ao departamento no mes de febreiro e 

dependendo da súa realización deberán no seu caso realizar ademais unha proba obxectiva en relación 

cos contidos mínimos traballados en devandito cuadernillo para superar a materia pendente, para esta 



proba facilitarase un modelo con polo menos 15 días de antelación. 

En todo momento atenderase ao desenvolvemento da acción tutorial e a orientación educativa, 

académica e profesional. 

11. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR  
 

Para os alumnos que repiten o curso contémplanse dúas posibilidades: 

 

a) Para aqueles que teñan superado a asignatura do ano anterior, é dicir, que non a teñen 

pendente, non se prevé ningunha medida especial, xa que non necesitan reforzo. Non obstante, 

realizaranse novas actividades para non repetir as mesmas do ano pasado e, dese modo, evitar 

a pérdida de motivación pola súa parte. 

b)  Para aqueles que repiten o curso tendo a asignatura suspensa do ano anterior, ó principio de 

cada unidade faranse actividades que nos permitan detectar as necesidades dos estudantes, de 

modo que podamos abordar os contidos que lles resultan difíciles de asimilar. Traballarase 

tamén con materiais individuais, preparados para cada un segundo as súas necesidades. Estes 

poden ser similares a aqueles cos que traballan os alumnos con reforzo, segundo a 

circunstancia. 

12.  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa 

comunidade. Os criterios de avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen 

os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos 

tamén no Decreto, permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe 

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles e avaliables e permiten 

graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b 

desta programación. Os estándares de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de 

cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua 

e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos 

de Avaliación. 



-O profesor realizará un seguimento da conduta e as tarefas na aula e na casa tendo en conta os 

principios no aula de silencio, atención respecto participación creatividade, calidade, claridade, limpeza e 

orde respecto das tarefas que deban realizar os alumnos.  

- Poderanse incluír probas que se poida utilizar material ou non para evaluar os criterios anteriormente 

sinalados. 

 12.1 CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

INICIAL  
 

Realizarase unha avaliación inicial que consistirá en medir a capacidade lingüistica, expresiva, 

argumentativa, social e cidadá dos alumnos facendo que se presenten a sí mismos e que expliquen a súa 

percepción e os seus coñecementos previos acerca da materia.  

12.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Para a avaliación teranse en conta os seguintes procedementos: 

- Observación en clase dos alumnos: valorando aspectos como o silencio, a atención, 

respecto, participación 

- Procura de información en casa 

- Realización das tarefas propostas  

- Realización, no seu caso, das probas escritas necesarias.  

- En todo caso o profesor da materia informará aos alumnos previamente sobre si deberán 

realizar ou non algún tipo de proba escrita para a súa avaliación inicial, parcial e final. 

 

 12.3 INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

A avaliación realizarase mediante a observación das actividades propostas en clase, a atención e o 

interese demostrado polo alumno e o respecto cara aos demais.  

As porcentaxes son as seguintes: 40% corresponde á actitude en clase e á participación. 60% 

corresponde ás actividades propostas polo profesor, incluíndo, cando sexa oportuno, exames.  

No caso de que o alumno teña a actitude adecuada e realice as tarefas encomendadas superarán a 

avaliación. No caso de que non se supere a avaliación positivamente poderá recurrirse a unha proba ou a 

un traballo. Será necesario alcanzar a cualificación de 5 para aprobar a materia.  



A nota media, por avaliación, deberá alcanzar a cualificación mínima de 5 para lograr o aprobado. 

Aqueles alumnos que non superen a avaliación deberán realizar unha proba de recuperación dos 

mesmos.  

Os alumnos que superen as tres avaliacións correspondentes a cada periodo lectivo, superarían 

positivamente a materia e a súa nota final será a media das tres avaliacións (ou a da correspondente 

recuperación). Aqueles alumnos que non superen parcial ou totalmente a materia poderán realizar unha 

proba extraordinaria no mes de setembro ou entregar un dossier que conteña as actividades propostas 

polo profesor. Poderá tamén realizarse unha proba escrita sobre os contidos mínimos descritos 

anteriormente. Nela será imprescindible obter unha cualificación de 5 para aprobar.  

A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 10% na respectiva nota. 

Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá 

que presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 

A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 

para a nota inmediatamente posterior no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a 

adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de traballos e outros pedidos polo 

profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  

Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo 

electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de 

contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios telemáticos/electrónicos, 

sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame 

de recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno 

non asiste na data do exame deberá traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares 

contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación 

mínima de 5 puntos non podendo sumarse a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 

en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada 

de atención por interromper a a explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, 

non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 



 

12.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
 

 Os alumnos serán cualificados de acordo cos seguintes criterios 40% actitude en clase, incluíndo 

silencio, atención, respecto e participación e 60% tarefas realizadas correctamente por parte do 

alumnado. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

Participarase activamente nas actividades complementarias e extraescolares que propoñan os 

departamentos en particular os de Xeografía e Historia e Linguas, así como aquelas actividades que 

formen parte das desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Biblioteca. 

Sinalar neste apartado a tutoria entre iguais, programa de mentorización ou autorización para mellorar a 

convivencia e a competencia do alumnado, propoñerase aos alumnos desta materia que participen no 

mesmo o que incidirá na súa nota final en relación coa cualificación da actitude en clase. 

14.  INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade 
educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e 
cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de 
forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas 
deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos 
conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e 
informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da miña 
programación de aula con unha distribución 
e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades 
en función dos estándares, en función dos 

   



distintos tipos de contidos e en función das 
características dos alumnos. 

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de 
agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o 
máis posible, ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, 
procedementos e instrumentos de avaliación 
que permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o grao 
en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos 
na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de ensino-
aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 

   

15. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan 

que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a 

adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica 

tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro que se presentan a continuación:  

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña 
actividade educativa tendo como 
referencia o Proxecto Curricular de 
Etapa e o contexto físico e cultural do 
centro. 
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Formulo os estándares de aprendizaxe 
de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e 
alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós 
contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos 
esixibles e informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da 
miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión 
adecuada ás características de cada 
grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo 
actividades en función dos estándares, 
en función dos distintos tipos de 
contidos e en función das 
características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
(persoais, materiais, de tempo, de 
espazo, de agrupamentos...) axustados 
á programación didáctica e , sobre 
todo, axustado sempre,o máis posible, 
ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os 
criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o 
grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación 
recollidos na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de 
ensino-aprendizaxe propoño e realizo 
accións de mellora. 

   

 
Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras 
como a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 

 

16. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN  
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda 

maiores, por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable 

a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as 

necesidades que se detecten no día a día da aula, tanto na necesidade de reforzar e repasar 

como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste 

sentido, será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e 

reforzando entre as diversas materias. 

 

17. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO 

ENSINO NON PRESENCIAL 
 

17.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de 

interacción entre profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí. Esta será a exposta na 

progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula 

virtual do centro así como na páxina web do centro os apuntamentos e actividades realizadas 

na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa casa, 

entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu 

estudio diario mediante a mensaxería da aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará 

os contidos contemplados na programación para tal día mediante Webex ou outro dispositivo 

similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que 

poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as faltas no programa Xade así como os 

problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 
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- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades. 

17.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 
 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da 

programación. No caso de ensino semipresencial ou a distancia, seguirase empregando o libro 

de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto 

o docente como o alumnado precisa dun ordenador con conexión a internet para realizar o 

seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade desde o centro realizaráse unha lista de todo 

aquel alumnado que poida ter problemas de falta de medios,  para solucionar este problema 

con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma 

escrita  mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como 

mediante o correo electrónico corporativo de cada docente e as clases virtuales. 

 A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o 

programa Abalar do centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido 

número de alumnado.  

 

17.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de 

atención a diversidad ecos alumnos que así o precisen. Estas medidas seguirán no caso dun 

posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e 

diferentes ao resto da clase.  

A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o 

funcionamento da aula virtual e das clases online, entregando algunas das actividades 

propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas 

antes dunha situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, 

os contidos e as actividades estarán adaptadas ao seu nivel curricular. Se fose preciso, 

adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 
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13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a 

realización de actividades propostas, tanto as diarias ao longo das clases como as actividades 

finais que suporán un 60% da nota neste caso, fronte a un 40% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o 

comportamento en rede e a realziación do traballo proposto durante o discurrir da conferencia 

cun porcentaxe dun 40%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades 

didácticas en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 60%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na 

aula virtual coa finalidade de que non desconecte do discurrir diario das clases. Estas 

actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da 

proba escrita de avaliación no momento no que o alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades 

trimestralmente sobre os contidos do curso anterior que suporá o 40% da calificación, e unha 

proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa 

proba escrita será cambiada por un traballo sobre os mesmos contidos que realizaran nas súas 

casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web 

do centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 

Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non 

pode realizar a proba de recuperación debido a un confinamento, esta proba realizaráse cando 

o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo 

docente. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as necesidades da actividade educativa: 

biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun 

número suficiente de aulas para acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas ou 

obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar case sempre coa aula de Abalar e a 

biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural 

e natural. O concello de Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de atención á 

infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, 

abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría dos alumnos chegan en transporte 

particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación 

Secundaria Obrigatoria, no centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante para a súa formación como persoas 

entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a 

agricultura e gandaría), o secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento 

da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na cultura galega desde tempos 

prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 
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Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso da especialidade de Xeografía e 

Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o curso 2021/2021. O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma 

un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes cursos: 

- 1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

- 2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos para comenzar as tarefas 

indicadas polo profesor.  

3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dñuas nenas con discapacidade intelectual do 40 por cento, dous 

alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre os que atopamosndous 

alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS (adaptación curricular significativa) e outro con 

serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa Introdución, o seguinte: 

 

“O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. 

Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a 

realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos 
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sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a 

ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación primaria; favorecer a 

comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as 

competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir 

que a través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación 

con contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en 

Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia 

ten para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 

competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. 

 

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de 

Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso céntrase na 

globalización. 

 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO. 

 

Na secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda procurouse unha 

repartición o máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar do xeral ao particular, 

traballando nos primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de complexidade á medida que se avanza na etapa. 

Dese xeito, procúrase ir da identificación e da localización dos primeiros cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas no 

remate da etapa. A Historia recibe un tratamento semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan 

un enfoque máis xeral, que abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa para o estudo da historia 

contemporánea. En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular 

a aplicar na aula. 

 

Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención 

especial a educación cívica, a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías da información e da 

comunicación. A materia de Xeografía e Historia é un vehículo axeitado para animar ao emprendemento. Ademais, o desenvolvemento 

sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. 

 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis 

simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver 
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metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque 

orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, 

promotor/a e facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.” 

 

A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo curso de 4º ESO, o cal a súa vez 

divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional). 

 

Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a introdución dos estándares e os 

resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver 

pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da comunidade 

autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o cadro que reflicte todo o referido a 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si.  

 

1º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. ▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer 
as relacións entre os movementos da terra e 
a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 
planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 
horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, 
e compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.3. Proxeccións e sistemas de 
coordenadas. Imaxes de satélite e os seus 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e 
coñecer as imaxes de satélite e os seus 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas. 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

principais usos. usos principais. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. ▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 
Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, 
e identificar as súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais 
do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.8. Unidades do relevo do espazo ▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades ▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e ▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

xeográfico europeo. e os elementos principais do relevo 
continental. 

os elementos principais do relevo europeo. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.  

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes 
de satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A Historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas restos 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

materiais ou textuais. 

▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas 
escalas temporais sobre as conquistas de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. 

 

▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Evolución das especies e a 
hominización. 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión 
global. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B3.9.1. Paleolítico: etapas; características 
das formas de vida; cazadores colectores. 

▪ B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos 

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 

▪ CSC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e 
expansión das sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e comercio; 
organización social. 

▪ B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e 
petróglifos. 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

describe as características básicas da vida 
en cada un. 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolítica e o papel da muller nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e 
artísticos; pintura e escultura. 

▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de 
Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. ▪ B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. ▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB3.13.2. Describe as principais 
características das etapas históricas en que 
se divide Exipto.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. ▪ B3.14. Identificar as principais características 
da relixión exipcia. 

▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto. 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" 
gregas e a súa expansión. 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis 
gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización 
socio-política e económica das polis gregas 
a partir de fontes históricas de 
diferentestipos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das 
diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo. 

▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político 
grego e o helenístico. 

▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: 
arte, ciencia, teatro e filosofía. 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte 
e na cultura occidentais. 

▪ XHB3.19.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos 
das áreas do saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura europea parte da 
Grecia clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da 
historia de Roma. República e imperio: 
organización política e expansión colonial 
polo Mediterráneo. Cristianismo. 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, a economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de cambio e 
continuidade na historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 
etapas da expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e 
semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura. 

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos 
característicos de obras da arte grega e 
romana, diferenciando entre os que son 
específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.22. Península Ibérica: pobos 
prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. 
Proceso de romanización. A cidade e o 
campo. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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2º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Características xerais do medio físico 
de España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico 
de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico español e 
galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.3. Medio físico de España: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as 
unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimáticos. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo español. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades 
e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.5. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática da Península Ibérica e 

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o 

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

de Galicia. espazo xeográfico español e galego. España. ▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas 
bioclimáticas da Península Ibérica e de 
Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 
de España e de Galicia. 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as 
paisaxes de España e de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.7. Medio natural e problemas ambientais 
en España. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente español e 
galego, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e 
localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Poboación mundial: modelos 
demográficos e movementos migratorios. 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do 
mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 
continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 
migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B2.2. Poboación europea: distribución e 
evolución. 

 

▪ B2.2. Analizar a poboación europea no 
relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 
de poboación. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da 
poboación europea. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.2. Compara entre países a 
poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.3. Poboación española: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios. 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación 
de España e das súas comunidades 
autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.4. Poboación de Galicia: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 
galega, as súas etapas e os destinos 
principais.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.5. Proceso de urbanización no planeta. ▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes 
áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidades mundiais como 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 
evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 
cidades máis poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa posición 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.6. A cidade e o proceso de urbanización 
europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os seus 
contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que 
diferencien o urbano e o rural en Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do 
noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.7. A cidade e o proceso de urbanización 
en España e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as características das 
cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.8. Diversidade de medios naturais en 
España e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos a nivel peninsular e insular. 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais 
españois nun mapa, e explica a situación 
actual dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B2.9. Paisaxes no territorio español e 
galego. 

▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes 
humanizadas españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.10. Principais retos e problemas 
ambientais en España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os 
retos ambientais que afronta España, a súa 
orixe e as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada ▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns ▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa Idade Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 
Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 
entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.7. Caída do Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasións 
xermánicas. Imperio Bizantino e reinos 
xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio Romano coas 
dos reinos xermánicos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.8. Feudalismo. ▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as 
súas consecuencias. 

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e 
as relacións entre señores e campesiños. 

▪ CSC 

▪ B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión 
musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o 
seu alcance posterior. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-
Andalus na Idade Media. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.10. Reconquista e repoboación. ▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas e 
a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-
Andalus. 

▪ XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen 
os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño 
de Santiago. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B3.11. Expansión comercial europea e 
recuperación das cidades. Crise da baixa 
Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 
consecuencias. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as 
súas consecuencias económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha 
crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

▪ CSC 

▪ B3.12. Arte románica, gótica e islámica.  ▪ B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte 
románica, gótica e islámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

 

 

3º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude ▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 
satélite 

▪ XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Organización política e territorial de 
España. 

▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa 
e territorial de España. 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.2. Sectores de actividade económica. ▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector 
terciario dun país fronte aos do sector 
primario e secundario, e extraer conclusións. 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes 
datos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.3. Sectores económicos en Europa, en 
España e en Galicia. 

▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas 
que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

▪ XHB2.3.1. Diferencia os sectores 
económicos europeos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.4. Sistemas económicos do mundo. ▪ B2.4. Coñecer as características de diversos 
tipos de sistemas económicos 

▪ XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a 
súa interrelación dentro dun sistema 
económico. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 
sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.6. Recursos naturais e actividades 
agrarias. 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

▪ XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealistas, como exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as máis importantes 
masas forestais do mundo. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no 
mundo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ B2.7. Pesca: tipos e problemática. ▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e 
os seus problemas. 

▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B2.8. Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo. 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das 
rexións industrializadas no mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B2.9. Actividades terciarias: transporte. ▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de 
transporte no seu contorno. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 
itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu 
consumo en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.10. Actividades terciarias: comercio. ▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

▪ XHB2.10.1. Define os indicadores que miden 
os intercambios económicos dun país. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.2. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.3. Enumera as características dos 
bloques comerciais e as razóns polas que se 
constitúen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.11. Turismo. ▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e 
os seus efectos 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo 
na economía española e galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪  B2.12. Causas do desenvolvemento 
desigual no mundo. Débeda externa. 

▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países 
e textos onde se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual e a débeda 
externa entre países en desenvolvemento e 
os desenvolvidos. 

▪ XHB2.12.1. Comparar as características do 
consumo interior de países como Brasil e 
Francia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 
usando recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que agrupan as zonas 
comerciais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se 
reflictan as liñas de intercambio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.13. Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. Solucións ao 
problema. 

 

▪ B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 
medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. 

 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía) 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. ▪ B3.6. Comprender a significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada 
dos humanistas, artistas e científicos do 
Renacemento con etapas anteriores e 
posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento 
e do Humanismo na historia europea, a partir 
de fontes históricas de diversos tipos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.8. Arte renacentista e barroca. 

 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en Europa e en 
América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 
artistas, humanistas e científicos da época. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ B3.9. Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores 
e obras destes séculos. 

▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 
delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.10. Estado moderno: monarquías 
autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as características de 
réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.11. Monarquías modernas: unión 
dinástica de Castela e Aragón. Posición de 
Galicia. 

▪ B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos 
como unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna. 

▪ XHB3.11.1. Comprende os conceptos de 
cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de 
América. 

▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas que 
conduciron á descuberta de América para 
Europa, a súa conquista e a súa 
colonización. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

▪ CSC 

▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista e a colonización 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de América. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.13. Os conflitos europeos nos séculos 
XVI e XVII a través das políticas dos 
Austrias: reforma, contrarreforma e guerras 
de relixión; loita pola hexemonía e guerra 
dos Trinta Anos. 

▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas 
e as relacións exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

▪ CSC 

▪ CAA 

 

 

4º ESO – HISTORIA 

 

Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

▪ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo 
ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de 
textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 
como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como 
novo movemento cultural e social en Europa 
e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as características da 
cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B1.3. Arte e ciencia en Europa no século 
XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución 
Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a 
súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais  

▪ B2.1. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 
económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 
dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como 
evidencia para os/as historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

▪ B2.2. Identificar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da 
violencia empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Bloque 3. A Revolución Industrial  

▪ B3.1. Revolución Industrial: concepto; 
factores económicos, sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.2. Revolución Industrial: desde Gran 
Bretaña ao resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país pioneiro nos 
cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas 
escalas temporais e xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de 
industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.3. Consecuencias da Revolución 
Industrial. Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral 
feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ B3.4. Discusión en torno ás características 
da industrialización en España e Galicia: 
éxito ou fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios 
económicos en España e en Galicia, a raíz 
da industrialización parcial do país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

▪ CSC 

▪ B3.5. A ciencia no século XIX. ▪ B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século 
XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  

▪ B4.1. O imperialismo no século XIX: 
concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e 
a repartición de poder económico e político 
no mundo no derradeiro cuarto do século 
XIX e no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.2. Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais 
(aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B4.3. Causas e consecuencias da Gran 
Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 
dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 
desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da Revolución 
Rusa na súa época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar movementos culturais 
como o romanticismo, en distintas áreas, e 
recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  

▪ B5.1. Período de entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de 
entreguerras, e a súa conexión co presente, 
e estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas 
de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das 
crises financeiras de 1929 e de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita 
polo sufraxio da muller. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. ▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que 
fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B5.3. II República española e a Guerra Civil. ▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 
España á proclamación da II República e ao 
estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas 
durante a II República española, e reaccións 
a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

▪ B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. ▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B6.2. Desenvolvemento da II Guerra 
Mundial: extensión, fases, formas de guerra 

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 
conflito. 

▪ CSC 
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e principais consecuencias. xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de guerra 
total. 

▪ CAA 

▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 
rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa 
das causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

▪ B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría 
e plans de reconstrución posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra 
Fría no contexto de despois de 1945, e as 
relacións entre os dous bloques, os EEUU e 
a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.5. Procesos de descolonización en Asia e 
África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes 
da descolonización de posguerra no século 
XX e comprender os límites da 
descolonización e da independencia nun 
mundo desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do 
proceso descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos 
diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 60) e a India 
(1947). 

▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  

▪ B7.1. Evolución dos bloques soviético e 
capitalista. O "Welfare State". 

▪ B7.1. Entender os avances económicos dos 
réximes soviéticos e os perigos do seu 

▪ XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 
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illamento interno, así como os avances 
económicos do "Welfare State" en Europa. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 
derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC 

▪ B7.2. Crise do petróleo (1973). ▪ B7.2. Comprender o concepto de crise 
económica e a súa repercusión mundial nun 
caso concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 
1973 coa financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B7.3. Ditadura de Franco en España. ▪ B7.3. Explicar as causas de que se 
establecera unha ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi evolucionando esa 
ditadura desde 1939 a 1975. 

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra 
e a represión en España, así como as fases 
da ditadura de Franco 

▪ CSC 

▪ XHB7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de memoria 
histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  

▪ B8.1. Formas económicas e sociais do 
capitalismo no mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de 
cambios económicos, sociais e políticos a 
nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 
declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 
do estado do benestar. 

▪ CSC 

▪ B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do colapso da 
URSS e outros réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 
económicos e culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.3. Transición política en España: da 
ditadura á democracia (1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais feitos que 
conduciron ao cambio político e social en 
España despois de 1975, e sopesar distintas 

▪ XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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interpretacións sobre ese proceso. ▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: coroación 
de Xoán Carlos I, lei para a reforma política 
de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituíntes, aprobación da 
Constitución de 1978, primeiras eleccións 
xerais, creación do Estado das autonomías, 
etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 
historia das organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde 
a unión económica a unha futura unión 
política supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución da construción 
da Unión Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 
Unión Europea e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI  

▪ B9.1. A globalización económica: concepto e 
características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar 
algúns dos seus factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 
progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B9.3. Consecuencias da globalización. 
Relacións interrexionais; focos de conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios 
a nivel local, autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios máis e menos 
desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas 
realidades do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 
recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía  

▪ B10.1. Relación entre o pasado, o presente 
e o futuro a través da historia e a xeografía. 

▪ B10.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, como 
o desxeamento do Báltico. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século 
XXI. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 
varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B10.2. Cambio e continuidade. ▪ B10.2. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 

▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: 
Idade Contemporánea. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 
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3.b. Secuenciación das unidades didácticas: 

 

1º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: O PLANETA TERRA.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 

▪ Analiza e clasifica tipos de mapas e 
proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. 

Traballaremos con distintos mapas, tanto impresos como 
dixitais, así como globos terráqueos (clásicos e de tipo 
balón de praia), fichas de actividades, etc. 
 
Visionado do video que ofrece a web do Instituto 
Geográfico Nacional. 
 
Confección dun glosario dos termos propios da unidade: 
paralelos, meridianos, latitude, lonxitude, fuso horario, 
hemisferio, proxección cartográfica, mapa. 
 
Realiazación dos exercicios e fichas. 

Observación do 
traballo na aula. 
 
Elaboración de 
fichas de 
exercicios. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

- Explica as características dun mapa 
topográfico, os distintos elementos que 
figuran nel e os principais usos que se 
lle atribúen. 

- Formula as distintas características e 
utilidade dun mapa temático, e explica 
e argumenta cal é o tipo de mapa 
temático máis utilizado. 

▪ Analiza mapas de fusos horarios e 
comprende o procedemento das 
distintas unificacións horarias do 
planeta. 

- Explica en cantos fusos horarios está 
dividida a Terra e arguméntao. 

- Analiza os cambios horarios a partir de 
dsitintas situacións xeográficas 
formuladas. 

▪ Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais 
características. 

- Explica en que consisten os dous 
hemisferios nos que se divide a Terra, 
e que nome recibe o paralelo 0º. 

- Determina se a Terra é unha esfera 
perfecta, argumenta a súa resposta, e 
indica o nome que recibe a forma do 
planeta Terra. 
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- Explica as características dos dous 
hemisferios da Terra e formula en cal 
dos dos existe unha maior proporción 
de terras emerxidas. 

▪ Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa a partir da análise 
de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas. 

- Explica os distintos valores que poden 
alcanzar, en grados, os meridianos 
cara ao Leste ou cara ao Oeste. 

- Compara a lonxitude do Ecuador coa 
dun trópico e indica cal dos dous ten 
maior dimensión. 

 

▪ Indica as características e o uso 
dos meridianos e paralelos do 
globo terráqueo. 

▪ Compara distintos tipos de mapas e 
proxeccións. 

  - Analiza en grupos os tipos de mapas 
que se utilizan nos distintos países, 
compáraos, indica características e as 
súas vantaxes e inconvenientes. 

- Distingue as características e usos das 
diverssas proxeccións cartográficas. 

 

  

UNIDADE 2: O RELEVO DA TERRA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 
Posible realización dun mapa de Galicia en plastilina, 
representando os principais elementos do relevo e ríos, 
mapa que levarán como agasallo para as súas casas, 
enmarcado para ser colgado. 

 
Observación do 
traballo na aula: 
mapa plastilina 
 
Elaboración de 
mapas mudos 
 
Proba de 
avaliación nos 
mapas 
interactivos ou 
mudos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta e localiza 

correctamente espazos xeográficos e lugares 

nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español, europeo e mundial situando os 

elementos principais en mapas e planisferios. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos do relevo 
europeo. 

Localiza nun mapa físico mundial 
os principais elementos e 
referencias físicas: mares e 
océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e das principais 
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cadeas montañosas. sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, 
europeo e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Coñece as características do relevo 
europeo. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 3: A HIDROSFERA:AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

de España, de Europa e do mundo. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Explica as características dos distintos 
corpos de auga e diferénciaos 

Localiza nun mapa físico mundial os 
principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais 
cadeas montañosas. 
 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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UNIDADE 4: O  TEMPO ATMOSFÉRICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza e describe o tempo 
meteorolóxico e o clima de España a 
partir de mapas e datos estatísticos. 

 
Dada a complexidade do tema, trataremos de explicar 
dun xeito sinxelo os factores e elementos do clima, así 
como a diferenza entre tempo atmosférico e clima. 
 
Analizaremos algún mapa de tempo, visitando a páxina 
web da Aemet e veremos algún espazo meteorolóxico-
informativo, preferentemente de TVE ou da TVG. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe correctamente 

os grandes conxuntos bioclimáticos que 

forman o espazo xeográfico europeo. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 5: OS CLIMAS DA TERRA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa e analiza e 
compara os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. 

 
Trataremos de describir e explicar a distribución e 
características dos principais climas do mundo, 
axudándonos sempre de mapas que o ilustren. 
 
Elaboraremos algún climograma e faremos o seu análise 
e comentario. 
 

 

  
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 
 

Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso 
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continente. contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicten os elementos máis importantes. 

Identifica as principais características 
das grandes zonas climáticas da 
Terra. 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web que están 
directamente relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

 

UNIDADE 6: AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

  
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes de climas 
temperados 

Describe os factores formadores e 
modeladores das paisaxes naturais e 
humanizadas. 

 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
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páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 7: O  AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
 
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 
 
Veremos dos capítulos da serie de TVE “Climas 
extremos” para comprobar as implicacións do clima na 
vida cotiá das persoas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

Indica as principais particularidades 
das paisaxes de climas extremos. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos do ámbito peninsular e 
insular. 

 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

consecuencias.  

• Coñece os principais espazos naturais 

protexidos no ámbito peninsular e insular. 

 

UNIDADE 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS 
CUALIFICACIÓN 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas 
e recursos web directamente relacionados 
con eles. 

 
Unidade de carácter eminentemente práctico, axeitada para 
traballar a través da prensa, tanto dixital como en papel. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e avaliación 
das actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Coñecer, describir e valorar 

a acción do home sobre o 

medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

• Entende a idea de 

“desenvolvemento sostible” 

e as súas implicacións. 

• Relaciona áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos e 

políticos. 

• Entender a idea 

Indica as consecuencias da relación entre 
a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave relacionados 
con el. 
 

Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 
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UNIDADE 9: A PREHISTORIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe os cambios evolutivos 
desde os primates ata os homínidos 
e a especie humana na actualidade. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a Prehistoria e a evolución humana, 
faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Faremos algunha lectura de textos breves sobre cada un 
dos períodos e sobre o papel da muller nese tempo. 
 
Traballaremos tamén o xacemento de Atapuerca a través 
dos materias que ofrece a súa fundación na web. 
 
Veremos o capítulo da serie de TVE “La odisea de la 
especie”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Establece a orixe da especie humana nos 

primates, describe o proceso de hominización 

e a evolución humana desde o 

Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna e 

a Idade Contemporánea. 

• Identifica e caracteriza o Neolítico e o 

Paleolítico describindo os modos de vida 

propios de cada unha destas etapas da 

Prehistoria. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados 

 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxico diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. 
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UNIDADE 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os principais trazos dsa 
organización social e económica en 
Mesopotamia e no Antigo Exipto. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre Mesopotamia e o antigo Exipto, faremos 
unha lectura dos apuntamentos da unidade didáctica, a 
partir da que iremos explicando e tratando os contidos e 
conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura. 
 
Procuraremos e leremos novas xornalísticas sobre a 
destrución de patrimonio artístico levado a cabo 
recientemente como consecuencia do conflito sirio. 

 
Veremos algún video corto sobre a historia e a arte 
mesopotámica e exipcia, así como o capítulo 
corresponde da serie “Érase una vez el hombre”.  
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e describe as civilizacións urbanas 

que se estableceron en Mesopotamia e 

Exipto a partir do IV milenio a.C. 

• Recoñece, explica e establece a cronoloxía 

das principais etapas da historia do Antigo 

Exipto caracterizando o seu contexto 

xeográfico, político e social. 

• Describe manifestacións representativas da 

arquitectura e da arte no Antigo Exipto e en 

Mesopotamia. 

• Comprende e describe as principais 

características da relixión egipcia. 

Interpreta mapas temáticos sobre a 
xeografía, o río Nilo e as fases da 
expansión do Exipto dos faraóns. 

Describe as principais características 
das etapas históricas nas que se 
divide Egipto. 

Identifica, sitúa xeograficamente e 
describe construcións paradigmáticas 
da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. 

Recoñece e describe as deidades do 
Antigo Exipto. 

Identifica e describe os ritos, mitos e 
crenzas relixiosas do Antigo Exipto. 
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UNIDADE 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Grecia, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. Ás veces, estas actividades 
implicarán debuxar elementos da arquitectura grega. 
 
Estudaremos, sen pretender que o memoricen, o alfabeto 
grego y procuraremos no diccionario palabras de orixe 
grega, co obxectivo de comprobar o legado heleno na 
nosa cultura e lingua. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte gregas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Grecia da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe as particularidades da 

polis, a súa extensión reducida, as súas 

actividades económicas e a súa organización 

social e política. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Identifica a orixe grega do concepto de 

democracia, caracteriza o funcionamento da 

democracia ateniense e reflexiona sobre as 

súas características. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

Caracteriza o espazo físico da polis e 
algúns trazos da súa organización social 
e económica. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Recoñece e describe os trazos da 
democracia ateniense e compáraa coa 
nosa actual concepción da 
democracia. 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 
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3º TRIMESTRE 

UNIDADE 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Emprega adecuadamente mapas para 
situar correctamente os diferentes pobos 
prerromanos na Península. 

 
Faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Localiza os diferentes pobos prerromanos na 

Península Ibérica e sitúa as principais 

colonias gregas no territorio peninsular. 

• Caracteriza os modos de vida dos pobos 

iberos, celtas e dos pobos colonizadores e 

ademais os aspectos básicos da súa 

organización social, económica, artística e 

cultural 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

Describe as particularidades dla 
organización social e económica e da 
vida cotiá dos iberos e dos celtas. 

Identifica e describe con detalle 
mostras representativas da arte 
ibérica e celta. 

Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos e 
expón o tema oralmente e por escrito. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
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UNIDADE 13. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía, pero sen esquecer a colección de 
Astérix. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Roma da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. 

Analiza e explica os procesos de 
expansión territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
 

Identifica e describe o funcionamento 
das institucións políticas de Roma en 
diferentes períodos históricos. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma 
en diferentes etapas da súa historia. 
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UNIDADE 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas nla comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual 

Identifica distintos trazos da organización 
socio-política e económica das polis 
gregas a partir de diferentes tipo de 
fontes históricas 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 
 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 

Explica as características xerais da 
arte romana e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e 
romana. 

 

 

UNIDADE 15. A HISPANIA ROMANA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 

 
Observación do • Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 
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etapas e de sucesos históricos. que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Visitaremos as páxinas web de algúns dos museos e 
restos romanos atopados en España, especialmente os 
da bisbarra e os de Lugo. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 
Proba de 
competencias 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Analiza e describe os diferentes aspectos da 

romanización de Hispania e a pervivencia da 

romanización na nosa cultura e sociedade. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma en 
diferentes etapas da súa historia 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes 
 

Caracteriza as fases da conquista 
romana de Hispania e describe a 
organización do territorio hispano en 
diferentes etapas. 

Explica diferentes aspectos sociais, 
económicos e da vida cotiá propios da 
romanización da Península Ibérica 

Identifica, describe e aprecia o valor 
histórico-cultural de diferentes restos 
e manifestacións artísticas do legado 
romano na Península Ibérica. 
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2º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Explica e sitúa cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade Media e o 
proceso de descomposición do Imperio 
romano de Occidente. 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 

 

 

• Establece o paso da Idade Antiga á Idade 

Media. 

• Expón a nova situación económica, social e 

política dos reinos xermánicos. 

• Explica o Imperio bizantino como 

continuación do Imperio romano de Oriente. 

• Describe o Imperio carolinxio como último 

intento de reconstrución do Imperio de 

Occidente. 

• Expón o nacemento dunha nova relixión: o 

Islam. 

 

Analiza os pobos xermánicos: 
formación, organización, formas de 
vida e cultura. 
 

Estuda un dos reinos xermánicos: orixe, 
organización, formas de vida e cultura. 
 

Explica o proceso de ruralización a 
causa da destrución das cidades e que 
consecuencias culturais e económicas 
se derivan disto. 
 

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

Expón as características culturais do 
Imperio bizantino (modo de distribución, 
economía, relixión e arte) e compáraas 
coas propias doutras culturas. 
 

Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e 
expón a importancia da figura de 
Carlomagno coas repercusións que o 
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seu legado ten na Europa actual. 
 

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

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

 

 

UNIDADE 2: AL-ANDALUS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior  e interpreta mapas e 
eixes cronolóxicos que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o proceso de expansión do Islam no 

mundo e en Al-Andalus e sabe identificar as 

distintas etapas da súa historia. 

• Analiza a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socio-

económicos, políticos e culturais e 

comprende o proceso das conquistas e a 

repoboación na Península Ibérica. 

• Caracteriza a sociedade e as diferentes 

formas de go-berno existentes nas distintas 

etapas de Al-Andalus ao longo dos séculos 

de dominación musulmá, aludindo ás súas 

actividades económicas e ao seu xeito de 

organización. 

• Recoñece as características da arte islámica 

Explica a importancia de Al-Andalus 
na Idade Media 
 

Describe aspectos clave da economía, 
a organización social, a cultura e a 
arte de Al-Andalus. 
 

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes na historia de 
Al-Andalus e sitúaos na súa etapa 
correspondente 
 

Coñece as novidades culturais que 
introduciron os árabes na Península 
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Ibérica coa súa chegada e os 
beneficios que isto supuxo. 
 

e andalusí e identifica os monumentos de 

época andalusí que se conservan no noso 

territorio. 

• Explica os trazos da cultura islámica, valora a 

súa riqueza en Al-Andalus e recoñece a 

importancia da herdanza musulmá no noso 

patrimonio. 

Describe as características da arte 
islámica. 

 

 

UNIDADE 3: A EUROPA FEUDAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Caracteriza o feudalismo como o 
novo xeito de organización e goberno 
da sociedade tras a descomposición 
do Imperio carolinxio 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Identifica os factores que propiciaron a 

aparición e o desenvolvemento do feudalismo 

tras a morte de Carlomagno, explica a 

organización social que disto se deriva e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

• Explica a composición dos estamentos da 

sociedade medieval, os seus trazos 

distintivos e os pactos de fidelidade e 

vasalaxe dos distintos grupos sociais que 

integraban o sistema feudal. 

Expón a sociedade feudal e os seus 
compoñentes, a súa organización 
económica, a importancia da figura do 
rei. 
 

Explica a situación de Europa tras a 
fragmentación do Imperio de 
Carlomagno: a división en reinos e o 
nacemento do Sacro Imperio Romano 
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Xermánico. 
 • Analiza a nova situación social, política e 

cultural na época do feudalismo: estrutura e 

organización, xeitos de vida e relación coa 

Igrexa. 

• Describe a clase social fundamental que 

sostén o sistema feudal: o campesiñado. 

• Entende o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

Coñece os trazos fundamentais da 
vida cotiá na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a súa 
estrutura xerárquica e a figura do 
campesiño. 
 

Describe como era un castelo 
medieval e como vivían os seus 
habitantes, facendo especial fincapé 
nas actividades que realizaba o señor 
do castelo 
 

Explica a importancia do campesiñado 
na sociedade feudal: administración dos 
campos, actividades desempeñadas, 
dereitos e deberes e relación cos 
señores. 
 

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

 

 

UNIDADE 4: A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (séculos VIII-XIII) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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Describe os procesos de formación e 
expansión dos reinos cristiáns da 
Península durante a Idade Media: o 
reino de Asturias, o reino de Pamplona, 
os condados aragoneses e os condados 
cataláns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica a importancia dos reinos cristiáns da 

Península Ibérica durante a Idade Media e a 

súa evolución.  

• Expón o desenvolvemento de León e de 

Castela.  

• Entende a importancia do Camiño de 

Santiago na Idade Media e valora a achega 

cultural das comunidades peregrinas. 

• Comprende que eran as repoboacións, como 

se realizaron e evolucionaron. 

• Expón a ofensiva territorial dos reinos 

cristiáns entre os séculos XI e XII e a 

consecuente evolución das fronteiras dos 

seus reinos. 

• Coñece a importancia de certos personaxes 

destacados  relacionados co período histórico 

estudado. 

Explica a ocupación dos territorios desde 
a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: 
a repoboación, a formación e o 
crecemento do reino de León e a súa 
evolución ata se converter no condado e 
posteriormente no reino de Castela. 
 

Desenvolve o proceso de liberación dos 
condados pirenaicos respecto ao 
dominio franco: o reino de Pamplona, o 
reino de Aragón e os condados cataláns. 
 

Explica a importancia do Camiño de 
Santiago ao longo da Idade Media, 
como posibilidade do intercambio 
cultural con distintos puntos de 
Europa. 
 

Expón o proceso de repoboación das 
terras conquistadas a Al-Andalus 
polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, 
actividades e organización. 
 

Coñece os principais feitos relativos ao 
avance dos reinos cristiáns: 
debilitamento de Al-Andalus e 
reconquista e incorporación de 
territorios. 
 

Desenvolve a consolidación dos reinos 
peninsulares: a coroa de Castela, o reino 
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de Portugal, a coroa de Aragón e o reino 
de Navarra. 
 

Coñece a importancia de Rodrigo Díaz 
de Vivar: o Cid. 
 

 

 

UNIDADE 5: A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Coñece a importancia da Igrexa na 
Idade Media e a súa estreita vinculación 
coa eclosión dun novo estilo artístico: o 
Románico. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Recoñece a importancia da Igrexa e dos 

mosteiros na Idade Media. 

• Analiza as formas de expresión artística do 

Románico: arquitectura, pintura e escultura. 

• Explica a influencia da arte románica na 

Península Ibérica. 

Explica a vida monástica: 
organización, ordes, normas de 
conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións. 
 

Expón as características da 
arquitectura románica: as igrexas e as 
súas partes. 
 

Describe a pintura románica: 
características e funcións. 
 

Expón as características da escultura 
románica: relación coa arquitectura e 
análise das súas obras. 

Coñece a presenza do Románico na 
Península Ibérica e en Galicia: orixe, 
etapas, plenitude e obras 
arquitectónicas, escultóricas e 
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pictóricas máis representativas. 
 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Desenvolve as causas que favoreceron 
o aumento de produción agraria e, en 
consecuencia, o crecemento da 
poboación e a vida urbana. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece as razóns que estimularon o 

renacemento da vida urbana: consecuencias 

da expansión agraria e comercial que se 

produciu en Europa occidental a partir do 

século XI. 

• Describe as características das cidades 

medievais e dos grupos sociais que vivían 

nelas: formas de goberno e actividades 

económicas. 

• Explica a importancia da burguesía e o seu 

papel fundamental no desenvolvemento de 

Europa na Baixa Idade Media.  

• Entende o concepto de crise, as súas causas 

e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

Caracteriza a cidade medieval 
analizando os seus aspectos sociais, 
económicos, gobernamentais e 
organizativos, e o auxe da burguesía 
durante a Baixa Idade Media. 
 

Analiza as actividades esenciais para o 
crecemento das sociedades urbanas: a 
artesanía e o comercio. 
 

Explica a relación simbiótica entre a 
monarquía e a clase social nacente, a 
burguesía: o afianzamento do poder real 
a cambio de liberdade persoal e 
seguridade para desenvolver a 
actividade comercial. 
 

Analiza a crise da Baixa Idade Media, as 
súas causas e consecuencias, e explica 
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as revoltas e os conflitos urbanos e 
campesiños que tiveron lugar neste 
período. 
 

 

 

 

UNIDADE 7:OS GRANDES REINOS PENINSULARES (séculos XIII-XV) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Describe a importancia da batalla das 
Navas de Tolosa como suceso 
fundamental para o debilitamento das 
taifas musulmás e tamén a expansión 
dos reinos cristiáns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece os feitos que posibilitaron a 

consolidación e evolución dos reinos 

hispánicos e localiza nun mapa o 

desenvolvemento da Reconquista dos reinos 

de Castela, Portugal e a Coroa de Aragón. 

• Describe a forma na que se levou a cabo a 

repoboación dos territorios conquistados 

polos reinos cristiáns. 

• Explica a organización do poder e as 

institucións e a economía gandeira de 

goberno do reino de Castela. 

• Expón a organización do poder e as 

institucións da Coroa de Aragón. 

• Describe a convivencia entre varias culturas 

na Península Ibérica. 

• Analiza a crise económica, social e política 

Expón o xeito de repoboación das terras 
conquistadas e compara o propio dos 
distintos reinos. 
 

Explica a Coroa de Castela e o seu 
papel protagonista na expansión dos 
reinos cristiáns: forma de goberno, tipo 
de economía e xeito de organización 
social. 
 

Expón a importancia da trashumancia 
e a Mesta nunha sociedade 
fundamentalmente gandeira. 
 

Explica a Coroa de Aragón e a 
peculiaridade do seu goberno: unha 
Coroa, varios reinos. Analiza a súa 
forma de goberno, tipo de economía e 
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xeito de organización social. 
 

que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa 

de Castela e na Coroa de Aragón. 

 
Expón a riqueza cultural que 
promoveu o encontro entre a cultura 
cristiá, xudía e musulmá. 
 

Desenvolve os enfrontamentos sociais 
que tiveron lugar en Castela, Aragón e 
Galicia e as súas causas e 
consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 8: A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Expón as causas do proceso de 
crecemento cultural do Occidente 
europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, na relixión 
e na arte. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o renacer cultural europeo occidental 

tras unha época de profunda crise.  

• Explica as principais características da 

arquitectura gótica e a súa construción máis 

representativa. 

• Recoñece as características da pintura e 

escultura da arte gótica e comentar algunhas 

obras representativas. 

• Expón a presenza do estilo gótico na 

Península Ibérica e en Galicia. 

Describe a arquitectura gótica e 
expón as súas características en 
comparación coas do Románico e as 
innovacións que introduciu o novo 
estilo. 
 

Explica as catedrais como as 
edificacións máis representativas da 
arquitectura gótica: características, 
partes coa súa correspondente 
función e participantes na súa 
construción. 
Recoñece os trazos distintivos da 
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escultura gótica e a súa evolución 
respecto á propia do Románico. 

Identifica os trazos distintivos da 
pintura gótica. 
 

Coñece a influencia do Gótico na 
Península Ibérica e Galicia e algunhas 
das súas obras e artistas máis 
representativos. 
 

 

 

 

UNIDADE 9: OS HABITANTES DO PLANETA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

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

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico (ONU, INE, IGE, etc). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

Coñece, describe e valora a acción do home 
sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 
 
Asimila e emprega os conceptos e 
coñecementos básicos sobre a demografía e a 
distribución da poboación no mundo, Europa e 
España. 
 
Analiza e interpreta documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 
 
Describe e explica a distribución da poboación 
no mundo e as características demográficas das 
súas diferentes zonas. 

 

Coñece e explica adecuadamente os 
factores e conceptos clave para 
describir o estudo da poboación. 
 

Realiza sinxelos cálculos 
matemáticos de carácter demográfico 
e extrae conclusións sobre os 
resultados obtidos. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
con información demográfica diversa. 
 

Describe e caracteriza 
adecuadamente a distribución da 
poboación no planeta. 
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Caracteriza, describe e compara as 
características de diferentes 
poboacións e zonas do mundo. 
 

Coñece e describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas no mundo e as 
súas consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 10: A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica diversa, realiza 
sinxelos cálculos matemáticos e extrae 
conclusións sobre os resultados botidos. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza e interpreta documentos e 

información demográfica presentada en 

diferentes formatos. 

• Explica con detalle as características básicas 

que presenta a poboación española: 

distribución e evolución da poboación. 

• Analiza e reflexiona sobre problemas, retos e 

realidades da sociedade española 

relacionados coa súa demografía. 

Describe a distribución da poboación 
española ao longo do territorio. 
 

Caracteriza a estrutura demográfica 
española en función da idade da 
poboación. 
 

Analiza as variables demográficas que 
caracterizan a evolución da poboación 
española. 
 

Reflexiona sobre o reto do 
envellecemento da poboación española 
e as condicións de vida dos anciáns 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actualidade. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 
Visionado dalgún filme ou documental relativo ao tema 
de emigración/inmigración en España ou Galicia. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na 

actualidade. 

• Describe os principais tipos de organización 

das sociedades e a súa diversidade cultural. 

•  Caracteriza os fluxos migratorios no mundo 

analizando as súas causas e as súas 

repercusións. 

Amplía información ou realiza pequenas 
investigacións a partir da consulta a 
páxinas web ou outras fontes de 
información. 

Describe os principais tipos de 
organización das sociedades. 
 

Valora positivamente a diversidade 
cultural e social e identifícaa como unha 
particularidade da nosa sociedade 
 

Describe os movementos migratorios 
que se producen no mundo e analiza 
as súas principais causas e 
repercusións de ámbito mundial. 
 

Caracteriza os movementos de 
emigración e inmigración en España 
reflexionando sobre as súas causas e 
as súas repercusións.  

 

 

UNIDADE 12: AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Caracteriza o funcionamento da cidade 
como un ecosistema humano. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre os dobramentos 

urbanos. 

• Describe as principais características da 

cidade: definición, morfoloxía e funcións. 

• Expón as principais características do espazo 

urbano español. 

• Caracteriza a cidade como un ecosistema 

humano e describir modelos de 

desenvolvemento sostible. 

 

Describe as smart cities como modelo 
de xestión sostible e de mellora da 
calidade de vida dos seus habitantes. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre os poboamentos urbanos. 
 

Define que é unha cidade 
diferenciándoa do poboamento 
urbano.  

Describe as diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas das cidades e 
compáraas entre si. 
 

Expón as distintas funcións urbanas e 
a evolución que se deu a este 
respecto na actualidade, e explica a 
tipoloxía e xerarquía mundial das 
cidades. 
 

Analiza o espazo urbano español: a 
xerarquía das cidades de España, os 
eixes de desenvolvemento urbano e a 
súa problemática. 
 

 

 

UNIDADE 13: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza información relacionada co    
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medioambiente e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas e resumos. 
 

Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Interpreta datos, evidencias e información 

relacionada co medioambiente ou cos 

problemas medioambientais analizando 

diferentes fontes e formatos de información.  

• Realiza de forma eficaz tarefas ou proxectos, 

con iniciativa para emprender e propor 

accións relacionadas co medioambiente e a 

súa preservación. 

• Estima o grao de idoneidade dalgunhas 

políticas sociais, económicas ou territoriais en 

relación ao medioambiente e a súa 

preservación. 

• Analiza problemas medioambientais de 

Españ analizando as súas causas e posibles 

estratexias para resolvelos. 

• Asimila e comprende o concepto de 

sostibilidade e as prácticas relacionadas coa 

xestión sostible que podemos facer dos 

recursos. 

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

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e os seus 
problemas ambientais. 
 

Analiza e valora criticamente os 
impactos e repercusións negativas da 
actividade humana sobre o medio. 
 

Coñece e valora a rede de espazos 
protexidos de España como medio 
para preservar a riqueza natural do 
país. 
 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave que están 
relacionados con el. 
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3º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 0. INTRODUCIÓN Á  XEOGRAFÍA. O ESCENARIO FÍSICODAS ACTIVIDADES HUMANAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
distintas proxeccións. 

 
Repasaremos os contidos de 1º ESO relativos a 
coordenadas xeográficas (latitude, lonxitude, paralelos, 
meridianos, proxeccións cartográficas...). 
 
Tendo que se trata dunha unidade que ten tamén un 
carácter introdutorio, os contidos van ser traballados 
fundamentalmente na aula de Abalar, na que, a través da 
web do Instituto Geográfico Nacional, analizaremos os 
numerosos recursos que esta ofrece. 
 
Tamén traballaremos con diferentes materiais. mapas 
desplaglables, interactivos, atlas, mapas topográficos, 
cartografía dixital...; puzles de mapas, etc.  
 
Aínda que non aparecen nos estándares de aprendizaxe, 
traballaremos, brevemente, os contidos aos que fai 
referencia o título da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Exame de 
contidos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta: o mapa. 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Ten unha visión global do medio físico 

español, europeo e mundial e das súas 

características xerais. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español. 

• Sitúa no mapa de España as principais 

unidades e elementos do relevo peninsular 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Sitúa no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, europeo 
e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España. 

Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes. 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos que forman o 
relevo europeo. 
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Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. • Coñece, compara e describi os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. 

Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas que existen no noso 
continente. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicta os elementos máis importantes. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes e as 
zonas climáticas da Terra. 

 

 

UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas. 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece a organización territorial de España. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identificar o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

Describe adecuadamente o 
funcionamento dos intercambios de 
ámbito internacional utilizando mapas 
temáticos e gráficos nos que se reflictan 
as liñas de intercambio. 
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Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza 

Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e as rela-cións con factores 
económicos e políticos. 

 

 

UNIDADE 2. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Recoñeceras actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Analiza os datos do peso do sector terciario 

dun país fronte aos do sector primario e 

secundario. Extrae conclusións. 

• Sinala nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas e realizar o comentario. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con 
el. 
 
 

Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan 
estes datos. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, 
de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos que reflicen 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 
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2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Xeografía) 

UNIDADE 3. A AGRICULTURA, A GANDARÍA, A PESCA E A SILVICULTURA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Trátase dunha unidade pouco complexa, pertencente á 
Xeografía chamada descriptiva, na que nos centraremos 
no explicación dos conceptos básicos a partir do texto 
sobre o que imos traballar. 
 
A partir do anterior, a metodoloxía procurará ser o máis 
activa posible, acudindo fundamentalmente á numerosa 
información dispoñible nas webs de organismos oficiais, 
que conta coa vantaxe de ser fiable e actualizada. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Por outra banda, os aspectos relacionados con estes 
contidos gardan unha estreita relación coa realidade 
socioeconómica, tanto da contorna, como autonómica, 
nacional e internacional, polo que a prensa (xornais en 
papel e dixitais) recolle diariamente novas desta 
temática. A súa lectura e análisis será parte importante 
das actividades e do traballo na aula. 
 
A televisión, en programas como "Comando Actualidad", 
de TVE, así como moitos da TVG ("O Agro", "O mar", 
etc), supón un recurso moi atractivo para reforzar a 
unidade, polo que o seu visionado será tamén, dentro do 
tempo dispoñible, obrigado. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 
 

 

• Recoñecer as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Comprender o proceso de urbanización, os 

seus pros e contras en Europa. 

• Entender a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localizar os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Analizar o impacto dos medios de transporte 

na súa redonda. 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con el. 

Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealícolas e as máis importantes 
masas boscosas do mundo. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario 
que segue un produto agrario desde a 
súa recolección ata o seu consumo. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 
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UNIDADE 4. A MINARÍA, A ENERXÍA E A CONSTRUCIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Coñece e analiza os problemas e retos 

medioambientais que afronta España, a súa 

orixe e as posibles vías para afrontar estes 

problemas. 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localiza os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave 
relacionados con el. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de 
minerais no mundo. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 
 

Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

 

 

UNIDADE 5. A INDUSTRIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Coñece os problemas medioambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías de solución. Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
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Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Explica a distribución desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

• Identifica o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relaciona áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Explica as características de certos 

acontecementos que determinaron cambios 

no rumbo da historia. 

Localiza nun mapa a través de 
símbolos e lendas adecuados, os 
países máis industrializados do 
mundo. 

Describe o funcionamento dos 
intercambios de ámbito internacional 
utilizando mapas e gráficos nos que se 
reflictan os intercambios. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 

 

 

 

UNIDADE 6. OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

social e económica do mundo e das nosa Realiza unha lectura reflexiva de 
diferentes textos relacionados coa 
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actividade económica no mundo 
actual. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

redonda na actualidade. 

• Describi e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica.  

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características. 

• Analiza e comparar o grao de 

desenvolvemento socioeconómico de varias 

partes do mundo e reflexionar sobre as 

repercusións positivas e negativas da 

globalización 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Recoñece e describe os elementos e 
aspectos clave para o desenvolvemento 
das actividades económicas 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

Reflexiona sobre o impacto da 
globalización na organización 
económica, social e cultural no mundo e 
na redonda. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 7. OS TRANSPORTES E O TURISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

Reflexiona sobre os problemas 
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medioambientais, as súas causas e as 
súas posibles solucións 

político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

social e económica do mundo e da nosa 

redonda na actualidade. 

• Describe e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica. 

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica.  
 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

 

UNIDADE 8. AS ACTIVIDADES COMERCIAIS E OS FLUXOS DE INTERCAMBIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe o funcionamento dos 
intercambios internacionais con 
mapas temáticos e gráficos coas liñas 
de intercambio. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Analiza gráficos de barras por países e textos 

cos niveis de consumo, o comercio desigual 

e a débeda externa entre países en 

desenvolvemento e desenvolvidos. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identifica o papel das grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras da economía 

das súas rexións. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico 

Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Bloque Historia) 

UNIDADE 9. O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra as etapas históricas e a expresión dos séculos en 
numeración romana. 
 
A continuación, explicaremos o concepto de Historia e as 
fontes históricas; realizaremos actividades sobre orde 
temporal de feitos históricos, eixes cronolóxicos, mapas 
históricos, etc. 
 
Iniciaremos o glosario de termos históricos que servirá 
para todo o trimestre. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Lectura do capítulo do libro “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
Por último, faremos unha proba de avaliación de 
competencias sobre os contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Caracteriza a organización social, económica 

e política propia das sociedades de diferentes 

etapas, momentos ou contextos históricos. 

• Describi as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

Describe os aspectos básicos da 
economía, da organización social e da 
política durante a Idade Moderna. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos. 
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UNIDADE 10. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN DA ARTE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
 
Explicaremos os contidos partindo dun esquema no que 
se reflictan os puntos e conceptos máis salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
No caso de contar con tempo suficiente, o alumnado, 
individualmente ou en parellas, farán e expoñerán un 
pequeno traballo de investigación sobre un artistas do 
Renacemento e a súa obra. 
 
Lectura do capítulo de “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Avaliación do 
traballo de 
investigación 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Describe as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado 

Identifica diferentes tipoloxías d eontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecmeentos históricos. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos 

Analiza diferentes obras de arte 
renacentistas relacionándoas coas 
características do Renacemento e os 
recursos técnicos que emprega. 

 

 

UNIDADE 11. A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra os reinados das coroas de Castela e Aragón e da 
descuberta e conquista de América. Non esqueceremos 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos Analiza o crecemento económico e a 
expansión territorial que se produciu 
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durante o reinado dos Reis Católicos. o éxito de series de TV recentes e actuais como "Isabel" 
e "Carlos, Rei Emperador". 
 
Continuaremos o glosario de termos históricos. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter, 
especialmente o capítulo correspondente da “Breve 
histiria del mundo”. 
 

 

corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias, 
incluída unha de 
carácter 
trimestral. 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política da 

Monarquía dos Reis Católicos e da 

sociedade deste período. 

• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Caracteriza a organización 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior. 

Analiza os factores que favoreceron o 
desenvolvemento das expedicións e 
as circunstancias que impulsaron o 
proxecto de Colón 

Caracteriza as sociedades indíxenas 
americanas e a súa organización 
social, económica e política 

 

 

UNIDADE 12. O AUXE DA MONARQUÍA HISPÁNICA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 
Posible visionado dun filme axeitado ao tema da 
colonización americana (A Misión, E tamén a chuvia…). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política das 

monarquías de Carlos I e Felipe II e da 

sociedade deste período. 

Analiza a organización económica e a 
expansión territorial que se produciu 
durante o reinado de Carlos I e Felipe 
II. 

 
Caracteriza a organización institucional 
da Monarquía durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
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• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Describe os conflitos internos e externos 
que se produciron durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
 

Describe as expedicións, conquistas 
e procesos de colonización dos 
séculos XVI e XVII. 

Describe a organización económica e 
social da sociedade colonial 
prestándolle especial atención ás 
desigualdades sociais 
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UNIDADE 13. A DECADENCIA D IMPERIO DOS AUSTRIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Analiza as características da sociedade, da 

economía e da organización política e da 

cultura da España do século XVII 

relacionándoas coas causas da crise que se 

produciu neste período histórico. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
 

Analiza a organización institucional, 
económica e social dos reinos 
hispánicos durante o século XVII. 

Describe as causas da crise 
demográfica, económica e política 
dos reinos hispánicos no século XVII. 

Identifica e describe as principais 
manifestacións culturais e literarias 
do Século de Ouro Español. 

 

 

 

 

UNIDADE 14. A EUROPA DO SÉCULO XVIII 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Coñece trazos das políticas internas e as 

relacións exteriores dos séculos XVI e XVII 

en Europa e os conflitos que se produciron 

entre as nacións europeas. 

• Recoñece e caracteriza con detalle os 

diferentes sistemas políticos que se 

implantaron e desenvolveron ao longo do 

século XVII. 

 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

 

 

 

 

UNIDADE 15. A CIENCIA E A ARTE DO BARROCO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occiental. 

 
Similar as unidades anteriores, facendo máis fincapé na 
parte artística e, polo tanto, empregando máis os medios 

audiovisuais. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
avaliación do 
bloque de 
Historia. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Comprende o espírito e as bases da ciencia 

moderna do século XVII e coñece os 

científicos máis relevantes deste período e as 

súas teorías científicas. 

• Describe as características do Barroco, 

identificando as obras e autores máis 

relevantes deste movemento artístico e 

cultural. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

Describe as características xerais do 
pensamento científico do século XVII. 
 

Coñece as características e 
peculiaridades da arte do Barroco 
diferenciándoo doutros movementos 
artísticos 

Analiza diferentes obras de arte barroca 
relacionándoas coas características do 
Barroco e os recursos técnicos que 
emprega 

 

4º ESO - HISTORIA 

 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe as características do Antigo    
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Réxime e identifica as causas da súa 
crise debido aos cambios sucedidos 
ao longo do século XVIII. 
 

Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e 

económico. 

• Expón os principais cambios que introduciu a 

Ilustración na mentalidade da época e a súa 

repercusión a todos os niveis. 

• Identifica os principais feitos das revolucións 

que tiveron lugar en Inglaterra e nos Estados 

Unidos. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o estilo 

ao que pertencen 

Expón o desenvolvemento das 
actividades económicas que se produciu 
no século XVIII e o papel que xogou a 
burguesía nel. 
 

Explica en que consistiu a Ilustración 
e como as súas ideas promoveron un 
cambio de mentalidade na época. 
 

Desenvolve a influencia das ideas 
ilustradas na España do século XVIII, e 
concretamente en Galicia, a nivel 
político, social e cultural 
 

Describe os procesos de cambio a nivel 
político que se deron tanto en Inglaterra 
como nos EUA e que serviron de 
precedente á Revolución Francesa 
 

Explica as características do Rococó 
e do Neoclasicismo e compáraos. 
 

 

UNIDADE 2. A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS /1789-1871) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón o contexto no que se produciu a 
Revolución francesa: influencias, 
situación social, económica e cultural, 
causas e consecuencias. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 

 
 

• Explica as condicións políticas, sociais, 

económicas e culturais que favoreceron o 

estalido da Revolución en Francia. 
Diferencia as etapas nas que se 
dividiu a Revolución e describe as 
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características de cada unha delas. 
 

 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Expón os feitos que se desencadearon na 

Revolución francesa e é capaz de situalos na 

etapa que lles corresponde. 

• Coñece algúns dos seus personaxes máis 

destacados na época da Revolución e 

seguinte e explica a súa importancia e 

influencia. 

• Desenvolve os sucesos posteriores á 

Revolución francesa, a orixe dos cales se 

acha nos ideais que ela promoveu. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñece o estilo 

ao que pertencen. 

Desenvolve a figura da muller na época 
revolucionaria e a influencia que exerceu 
Olimpia de Gouges na sociedade do 
momento. 
 

Explica a figura de Napoleón e o seu 
goberno como culminación dos ideais 
moderados que inspiraron nun 
momento determinado a Revolución 
francesa. 

Comenta os constantes conflitos que 
tiveron lugar no século XIX entre 
absolutismo e liberalismo: o Congreso 
de Viena e as revolucións de 1830 e 
1848. 
 

Expón os novos estados que se 
crearon en Europa debido á 
expansión do nacionalismo: a 
independencia e a unificación. 
 

Describe as principais características 
do Romanticismo, o Realismo e o 
Modernismo e analiza algunhas das 
súas obras. 
 

 

 

UNIDADE 3: A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza os factores que posibilitaron que 
se dese a Primeira Revolución Industrial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 

 
Observación do 
traballo na aula 
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Enumera as innovacións que supuxo 
a Revolución Industrial e as vantaxes 
que supoñen. 
 

 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica os sucesos e transformacións máis 

relevantes que tiveron lugar durante a 

Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal. 

• Analiza a influencia que exerceu a 

Revolución Industrial e a súa influencia a 

nivel persoal, económico, demográfico e 

social. 

• Expón o cambio de mentalidade que supuxo 

a Revolución Industrial e a consecuente 

aparición de diversas ideoloxías. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza diversas fontes nas que se 
amosa o xeito de vida que se derivou da 
industrialización das cidades da época. 
 

Explica os cambios que se deron a 
nivel demográfico, económico e 
social a partir da Revolución 
Industrial e as súas consecuencias. 
 

Describe as distintas ideoloxías que 
naceron a raíz dos cambios que se 
produciron na sociedade. 
 

Valora como algúns acontecementos do 
pasado, como a Revolución Industial, 
seguen tendo unha repercusión na 
actualidade. 
 

 

 

UNIDADE 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX: A CONSTRUCIÓN DO RÉXIME LIBERAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Desenvolve o proceso de implantación 
do liberalismo en España e o cambio 
que supuxo respecto ao sistema político 
anterior. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 
 

• Explica as relacións que se estableceron 

entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa, facendo fincapé na Guerra da 

Independencia. 

Describe a Guerra da Independencia, 
as súas causas, o seu 
desenvolvemento e as súas 
consecuencias. 

Detalla as fases do conflito entre liberais 
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e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII e explica as causas do 
proceso de independencia das colonias 
americanas. 
 

 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Describe os feitos máis relevantes dos 

reinados de Fernando VII e Isabel II e explica 

os principais conflitos aos que tiveron que lles 

facer fronte. 

• Explica o sistema político da Restauración 

como intento de establecer unha monarquía 

constitucional, garante da orde social. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XIX e recoñece o estilo ao 

que pertencen. 

Expón o ideario carlista e identifica os 
conflitos que tiveron lugar pola oposición 
absolutismo-liberalismo. 

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II, 
describe o Sexenio Democrático e 
relata os sucesos máis relevantes. 

Define a grandes trazos en que 
consistiu a Restauración, os seus 
obxectivos e as súas características. 
 

Describe as principais características 
da pintura de Goya: etapas e obras 
principais. 

 

 

UNIDADE 5. INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL  NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as dificultades coas que se 
encontrou a Revolución Industrial en 
España e valora o seu carácter de éxito 
ou fracaso. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 

 
 

• Desenvolver o proceso de industrialización 

de España, os cambios que supuxo para a 

sociedade e as limitacións coas que se 

encontrou. 

• Expor o nacemento da conciencia colectiva a 

raíz dunha serie de inxustizas relativas ás 

Expón o proceso de cambio que tivo 
lugar en España a raíz da súa parcial 
industrialización e compárao 
correctamente co resto dos países. 
 

Describe os cambios sociais que 
tiveron lugar en España, e 
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concretamente en Galicia, durante o 
século XIX e as súas limitacións. 
 

 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

condicións laborais 

• Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

• Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza as orixes do movemento obreiro 
en España a causa das duras condicións 
de traballo ás que estaban expostos. 
 

Describe as principais características 
do Neoclasicismo, o Barroco, o 
Realismo e o Modernismo españois. 
 

Compara unha lei educativa do pasado, 
a Lei Moyano, coa educación actual. 
 

 

 

UNIDADE 6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os cambios que produciu a 
Segunda Revolución Industrial nos 
distintos países. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Describe en que consistiu o imperialismo, as 

súas causas e as razóns ás que se apela 

para xustificalo. 

• Identifica as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político no 

mundo. 

• Explica en que consistía o colonialismo e as 

súas consencuencias.  

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e XX e recoñecer o estilo ao 

que pertencen. 

Expón as consecuencias que tivo a 
Segunda Revolución Industrial a nivel 
demográfico e os avances que 
supuxo en canto á calidade de vida 
dos individuos. 
 

Enumera as causas do imperialismo e 
recoñece a vontade de expansión nas 
diferentes potencias a través de diversas 
fontes. 
 

Identifica as potencias imperialistas e 
as súas liñas de expansión na 
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procura de novos territorios. 
 

textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Expón a relevancia da Segunda Revolución 

Industrial e os beneficios que supuxo para a 

sociedade do momento 

 

Describe as consecuencias que tivo a 
colonización tanto para as potencias 
colonizadoras como para os 
territorios colonizados. 

 

Expón as principais características, 
artistas e obras do Impresionismo e 
do Postimpresionismo, e o 
envorcamento que se deu na 
arquitectura coa introdución de novos 
materiais construtivos.  

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica o contexto que favoreceu que 
tivese lugar a Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas que levaron á Primeira 

Guerra Mundial, as características principais 

e os grandes acontecementos que 

ocorreron no seu desenvolvemento. 

• Esquematiza a orixe, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Revolución Rusa, e 

establece as relacións pertinentes coa Gran 

Guerra. 

• Expón todas as consecuencias posibles da 

Primeira Guerra Mundial. 

Expón as fases e os sucesos máis 
significativos no desenvolvemento 
da Gran Guerra. 
 

Describe as características da 
Primeira Guerra Mundial e define por 
que se recolle baixo o concepto de 
“guerra total”. 
 

Expón a situación na que se achaba 
Rusia para que se desencadease unha 
Revolución e como influíu esta no 
desenvolvemento da Guerra. 
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 Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

Enumera as consecuencias da 
Guerra a distintos niveis: 
demográfico, económico, social e 
político. 
 

Analiza as Primeiras vangardas 
como cuestionamento da arte do 
pasado e rexeitamento da imitación 
da realidade. 
 

 

 

 

UNIDADE 8. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe a situación de posguerra en 
Europa e no resto das potencias 
participantes na Primeira Guerra 
Mundial 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as consecuencias que tivo a Primeira 

Guerra Mundial nas distintas potencias que 

participaron nela, profundando no caso de 

EUA. 

• Analiza as correntes artísticas de protesta 

que naceron durante o período de 

entreguerras e comenta algunha das súas 

obras. 

• Describe as causas e o alcance da crise 

financeira de 1929. 

Explica o proceso de crecemento 
que se deu en EUA tras a Guerra e as 
causas do seu posterior declive. 
 

Describe as características do 
dadaísmo, as correntes da 
abstracción, o surrealismo e a nova 
obxectividade. 
 

Analiza o alcance da crise financeira de 
1929 e a súa vinculación co tipo de 
sistema económico capitalista. 
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 textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Explica os diversos factores polos que se 

fixo posible o auxe dos totalitarismos en 

Europa e describe tres casos concretos: os 

fascismos de Italia e Alemaña, e o goberno 

stalinista en Rusia. 

Expón as causas polas que se deu o 
auxe do fascismo en Italia e os seus 
principios ideolóxicos. 
 

Explica como e por que se produciu o 
ascenso do nazismo en Alemaña e as 
súas principais características. 
 

Describe a chegada ao poder de Stalin 
na Unión Soviética e o carácter da súa 
ditadura, e argumenta por que se 
considera como un réxime totalitario. 
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UNIDADE 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1939) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón os factores que levaron á crise 
ao sistema da Restauración. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (Maestras da 
República). 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica o declive da Restauración e a 

posterior imposición da ditadura a mans de 

Primo de Rivera. 

• Expón as características da Segunda 

República e as súas principais reformas. 

• Describe as causas e o desenvolvemento 

da Guerra Civil española. 

• Expón a situación de posguerra española. 

 

Explica as causas polas que se impuxo 
a ditadura de Primo de Rivera e a súa 
posterior crise. 
 

Describe o proceso que se levou a 
cabo ata a proclamación da Segunda 
República española tras as eleccións 
de 1931. 
 

Enumera as reformas que 
emprendeu a República en distintos 
ámbitos como o militar, o relixioso, o 
territorial, ol agrario e o educativo, e 
define as reaccións que xerou. 
 

Explica a situación política tras o 
levantamento de Casas Viejas e 
identifica o ambiente de tensión previo 
ao estalido da Guerra Civil. 
 

Desenvolve as causas da Guerra 
Civil española e cita os sucesos 
principais que tiveron lugar até 
chegar ao seu fin. 
 

Describe os desastres da guerra e as 
súas consecuencias a distintos niveis 
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UNIDADE 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Contextualiza o estalido da Segunda 
Guerra Mundial e establece unha das 
súas causas no ocorrido durante a 
Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas, as características e os 

principais feitos que aconteceron durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

• Desenvolve os efectos que supuxo a 

Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Recoñece que el xeito no que se dispoñen 

as cousas no presente depende dos feitos 

que sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Describe o desenvolvemento da guerra, 
facendo referencia ás distintas alianzas 
que se formaron. 
 

Expón as características da guerra en 
canto ao seu alcance e métodos de 
propagación. 
 

Coñece a situación de represión que se 
deu durante a Segunda Guerra 
Mundial, as causas e os seus princpais 
afectados. 
 

Relata as consecuencias que tivo a 
Segunda Guerra Mundial nas potencias 
participantes. 
 

Explica a orixe da ONU e sopesa como 
unha Europa en guerra durante o 
século XX pode chegar posteriormente 
a unha unión económica e política. 
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UNIDADE 11. UN MUNDO DIVIDIDO:GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Coñece a situación da posguerra 
mundial e describe a división do 
mundo en dous grandes bloques 
separados por un “telón de aceiro”. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Comprende o concepto de “Guerra Fría” no 

contexto da posguerra mundial e expón as 

relacións entre EUA e a URSS. 

• Relata os feitos principais da 

descolonización de posguerra no século XX. 

Expón en que consistiu o conflito en 
Oriente Próximo e atribúe a súa orixe 
a unha vontade de compensación 
polo Holocausto xudeu. 
 

Explica a situación de Alemaña na 
posguerra como centro da Guerra Fría. 
 

Expón en que consistiu a Guerra Fría 
e os diversos conflitos bélicos que 
se desenvolveron no seu contexto 
 

Describe en que consistiu a 
coexistencia pacífica e o cambio que 
supuxo en ambas as dúas potencias. 
 

Explica como se desenvolveu o 
proceso descolonizador e describe os 
seus feitos máis relevantes. 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características do Pop Art 
e do realismo socialista e analiza 
algunhas obras. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Defini o Estado de Benestar e analiza os 

seus proles e as súas contras. 

• Describe a nova situación da URSS: o auxe e 

o derrubamento. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñece o estilo ao que 

pertencen. 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

 

Describe a situación política e 
económica das grandes potencias 
hexemónicas despois da Segunda 
Guerra Mundial e compáraas entre si. 
 

Explica en que consiste o Estado de 
Benestar e os avances que promoveu 
en Europa. 
 

Expón a evolución do bloque comunista 
tras a Guerra Fría: a expansión mundial 
e o seu posterior declive. 
 

Relata as razóns polas que se procurou 
avanzar cara a unha colaboración entre 
estados europeos e sopesa como se 
pode chegar a ela tras un período de 
guerra. 
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UNIDADE  13. ESPAÑA: A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as bases do réxime franquista e 
os seus principios ideolóxicos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Analiza as características do franquismo e a 

súa evolución no tempo, tendo en conta as 

transformacións políticas, sociais e 

económicas que promoveu. 

• Explica a situación do bando republicano 

despois da Guerra Civil e o desenvolvemento 

dos movementos de oposición ao 

franquismo. 

• Expón o crecemento económico que se deu 

na sociedade española a partir de 1960 e o 

impacto que tivo nela. 

Expón a situación de posguerra en 
España, e concretamente en Galicia, e o 
intento de restitución da economía por 
parte do franquismo. 
 

Describe a situación da muller 
durante o franquismo. 
 

Desenvolve os cambios que se deron 
no réxime, o seu crecemento 
económico e demográfico e as súas 
consecuencias, e a súa posterior 
crise. 
 

Explica o destino dos exiliados por causa 
da opresión franquista e como naceron e 
se desenvolveron os movementos de 
oposicón. 
 

Describe como os cambios 
producidos na España dos anos 60 
afectaron os costumes e os xeitos de 
vida dos seus habitantes. 
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UNIDADE 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características máis 
destacadas das correntes artísticas 
do século XX en España e, 
concretamente, en Galicia, e coñece 
os seus artistas máis representativos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as causas da fin do franquismo e 

coñece a situación na que se achaba España 

nese momento. 

• Explica o cambio que experimentou España 

durante a época da Transición a distintos 

niveis: político, social e económico. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX en España e recoñecer o estilo 

ao que pertencen. 

• Comprende o concepto de crise económica e 

recoñece a súa repercusión mundial nun 

caso concreto. 

 

Expón as características do Estado de 
benestar en España, analiza como 
desembocou na crise económica de 
2008 e compáraa coa crise enerxética 
de 1973. 
 

Describe a situación de España tras a 
morte de Franco e o proceso de 
cambio que se iniciou nese momento. 
 

Enumera os principais fitos que deron 
lugar ao cambio da sociedade e a 
política españolas durante a Transición. 
 

Relata como as mobilizacións sociais 
contribuíron ao establecemento da 
democracia e o papel que desempeñó 
cada un dos sectores da sociedade. 
 

Explica os cambios que experimentou 
España na época da Transición a nivel 
económico e político. 
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UNIDADE 15. O MUNDO ACTUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza diversos aspectos dos 
cambios producidos tras o 
derrubamento da URSS. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas e consecuencias 

inmediatas do  derrubamento da URSS e 

outros réximes soviéticos. 

• Interpreta procesos a medio prazo de 

cambios econó-micos, sociais e políticos de 

ámbito mundial. 

• Entende a evolución da construción da Unión 

Europea e a implantación do Estado de 

benestar. 

• Define en que consiste a globalización e 

identifica algúns dos seus factores. 

• Identifica os cambios máis relevantes que 

supuxo a revolución tecnolóxica. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo 
desa época. 
 

Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 
 

Comprende os proles e os contras do 
Estado do benestar e explica as causas 
e as consecuencias da súa crise. 
 

Expón algúns dos conflitos que teñen 
lugar hoxe en día a pesar do proceso de 
globalización. 
 

Describe o proceso de globalización e 
sinala as súas repercusións a nivel 
social e económico. 
 

Expón a revolución que supuxo a 
aparición da Internet e compáraa coas 
dúas revolucións tecnolóxicas 
anteriores. 
 

Valora as consecuencias do 
quentamento global e formula, aínda 
coas dificultades que se presentan, 
algunhas medidas ao respecto para 
previr o seu aumento no futuro. 
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3.1 ANEXO SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

 

Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o funcionamento das seccións bilingües, compre facer unha serie 

de engadidos á programación que con carácter xeral se deseña para 4º de ESO. Hai que ter en conta que o alumnado de sección bilingüe ten 

o mesmo currículo que o resto de alumnos deste nivel, polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que deben 

estar diferenciados dadas as características especiais do grupo que segue o ensino das Ciencias Sociais en bilingüe (galego-inglés). 

Fundamentalmente estes aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades. Xa que logo, velaí os aspectos concretos que 

require o grupo de bilingüe en canto a 

a) Programación didáctica: 

OBXECTIVOS 

- Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.  
- Ampliación do vocabulario en inglés.  
- Adquisición de vocabulario específico das Ciencias Sociais en inglés.  

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

O libro de texto atópase na plataforma Edixgal.  

Ao igual que nos grupos non bilingües tamén se empregarán como recursos:  

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.  

• Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.  

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.  

• Internet e material dixital. 
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Asistente lingüístico:  

O centro conta cun asistente lingüístico este curso, que ten previsto incorporarse a partires do 1 de outubro. Unha vez a semana asistirá a 

clase cos alumnos para colaborar no desenvolvemento da mesma, sobre todo no aspecto oral. 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

 4.1 Principios metodolóxicos xerais: 

 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen a práctica docente. Por tanto, serán 

comúns a toda a etapa. 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí.  

Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como no método de indagación e de 

experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  

Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de estudo e en que momento elaborativo se 

encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos 

anteriores. 
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Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos en colaboración con outros 

departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da 

lectura comprensiva. 

As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, dado que estas posúen unha 

grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata 

adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse 

maioritariamente polas experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da estrutura mental de 

alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao sentido común fai especialmente necesario nesta área o 

coñecer cáles son os esquemas mentais dos alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito 

dunha experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo situacións problemáticas, onde o 

alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou 

contraexemplo que posibilite pór en cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa evolución cara a argumentacións 

máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e na medida do posible, a 

contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe significativa e funcional. 
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4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na complexidade dos mesmos 

dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha 

progresión na complexidade ao longo da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como propio polo grupo. As 

relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando 

as normas establecidas democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o xustifican, desde favorecer o nivel 

de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten 

a aprendizaxe entre iguais. Tras a realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 

8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na aula.  

 

4.2 Estratexias metodolóxicas 

 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

▪ Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
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▪ Esquema da unidade. 

▪ Discusións en grupo. 

▪ Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 

▪ Realización de actividades manuais-artísticas sinxelas (mapas de plastilina, etc.)..   

▪ Procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula. 

▪ Visionado e análise de filmes e documentais. 

▪ Indagacións bibliográficas. 

▪ Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente na unidade 1 da Xeografía e Historia 

de 1º e 3º de ESO (coordenadas xeográficas, fusos horarios, etc.). 

▪ Traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais 

▪ Adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 

4.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os aspectos da práctica docente. O 

uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o 

uso adecuado destas canles e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, simulacións virtuais, etc., de maneira que 

preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

4.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 

 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun libro ou texto científico que sexa atractivo para eles. Esta actividade levarase a cabo 

preferentemente ao comezo da clase e máis concretamente os venres. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar termos no dicionario, comprensión 

de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos, números.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e desenvolvendo habilidades persoais que lles 

permitirán resolvelos. 
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5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. 

 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Todos 

estes elementos transversais coidamos que se traballan suficientemente desde a materia de Xeografía e Historia. 

Pero a consellería de Educación pide que tamén se fomenten e traballen outros elementos transversais como a igualdade entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, a non discriminación, o rexeitamento do terrorismo ou a 

seguridade viaria -entre outros-, aspectos que tamén desde as materias que nos ocupan van ser tratados transversalmente con frecuencia, de 

xeito inevitable. 

En definitiva, tanto á hora de traballar os contidos de Xeografía, como os de Historia, estarán presentes estes elementos transversais que 

consideramos, para as materias que lle corresponden a este departamento didáctico, parte consustancial dos contidos. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan ao longo do curso.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAIAN A EMPREGAR. 

 

Unha das novas de este curso é o feito de prescindir do libro de texto para, case limitándonos aos contidos mínimos, ir construíndo e 

traballando os contidos das materias. Esta metodoloxía implica necesariamente o emprego de numerosos e variados materiais e recursos 

didácticos, entre os que podemos destacar: 

- Contidos dispoñibles en Edixgal 

- Caderno de clase ou dosier para recopilar todo o traballado  en cada unidade didáctica. 

- Textos literarios e artigos xornalísticos relacionados cos contidos da unidade a traballar. 

- Libros e cómics de carácter tanto literario como científico relacionados cos contidos das materias, en especial o libro de 

E.HG. GOMBRICH, Breve historia do mundo xunto co de Nieves Concostrina, Menudas historias de la Historia. 

- Mapas (desplegables, atlas, interactivos), globos terráqueos, compás… 

- Os computadores da aula de Informática; pizarra dixital e canón de video. 

- DVDs de filmes e documentais, videos de programas de TV, podcasts radiofónicos, CDs e DVDs musicais, etc. 

- Cartulinas, plastilina e todos aqueles materiais necesarios para a realización de traballos manuais. 

- Visitas e percorridos por cidades, vilas e paraxes naturais. 

 

Todos os materiais e recursos didácticos teñen como finalidade facer máis sinxela e atractiva a aprendizaxe, así como conectar os contidos 

das materias coa vida cotía e a realidade política, social, económica e cultural na que vivimos. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa diversidade, establecendo medidas que 

permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas necesidades, os contidos e estándares de 

aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO . 

 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa comunidade. Os criterios de 

avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades 

indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos tamén no Decreto, permiten definir os 

resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles 

e avaliables e permiten graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b desta programación. Os estándares 

de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos de Avaliación. 

− A Avaliación continua. 
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− A Avaliación a través de probas escritas. 

 

No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático do alumnado, 

é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, 

exposicións orais e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... 

En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de Aprendizaxe. Igualmente poderemos levar a cabo 

unha Avaliación Competencial. 

 O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de Aprendizaxe como das Competencias Clave 

valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro: 

− LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado. 

− LOGRO – NIVEL 2: Logro básico. 

− LOGRO – NIVEL 3: Logro medio. 

− LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado. 

 

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres avaliacións trimestrais e na avaliación 

final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que as probas escritas ponderen un 70% e os traballos e as actividades diarias da 

clase otro 30%. 

Haberá un ou dous exames por trimestre/avaliación. Haberá un exame de recuperación da avaliación suspensa sempre despois das vacacións 

correspondentes. A nota final será a media das tres do curso. A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 

10% na respectiva nota. Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá que 

presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 
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A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 para a nota inmediatamente posterior 

no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de 

traballos e outros pedidos polo profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  
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Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, 

bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios 

telemáticos/electrónicos, sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame de 

recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno non asiste na data do exame deberá 

traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación mínima de 5 puntos non podendo sumarse 

a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de 

contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada de atención por interromper a a 

explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación debe ser formativa, non considerando só o resultado numérico, senón que tamén se valorará o mérito dunha aprendizaxe a partir 

dunha situación inicial, tendo en conta o esforzo realizado en cada caso para acadar o resultado final.  

Para levar a cabo a avaliación das unidades didácticas utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
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1. Instrumentos de avaliación inicial: aínda que as actividades iniciais non se puntúen, serviranos de referencia do nivel de 

coñecementos do que parten os nosos alumnos. 

2. Notas de clase, dentro das cales se valorará: o progreso realizado polo alumno, o traballo na aula, a actitude, a creatividade e o 

interese e participación en clase. Para levar un rexistro destas notas de clase utilizaranse listaxes de control. 

3. Traballos feitos na casa ou na aula, individualmente ou en grupo. 

6. Probas obxectivas, dentro das cales incluiremos os controis e as probas escritas realizadas ao final de cada unidade didáctica ou 

conxunto de unidades didácticas. Estas probas constarán de cuestións teóricas e sobre todo prácticas, respondendo ao modelo de proba de 

competencias. Os alumnos deberán obter unha cualificación mínima de 3,5 para que se teñan en conta os apartados anteriores na elaboración 

da nota final da unidade didáctica. 

 

Probas de avaliación: 

 Probas de avaliación: 

Haberá unha proba específica de avaliación de competencias ao termo de cada unha das tres avaliacións nas que está organizado o curso, 

probas que deberán realizar todos os alumnos. O alumno superaría a avaliación se obtén unha cualificación mínima de 5 na media ponderada 

entre a cualificación desta proba de avaliación e as cualificacións obtidas nas unidades didácticas. 

Probas de recuperación: realizarase unha proba de recuperación de cada avaliación para aqueles alumnos cualificados 

negativamente ao final desta. A avaliación estará recuperada se os alumnos obteñen unha cualificación mínima de 5. 
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Avaliación final de xuño: os alumnos que non superaran todas as avaliacións poderán superar o curso na súa totalidade mediante 

esta proba final, a cal elaborarase tendo en conta os criterios de avaliación establecidos nesta programación didáctica. 

Aqueles alumnos que teñan unha avaliación suspensa e as outras dúas aprobadas, poderán presentarse nesta data a recuperar esa 

avaliación. En caso de non superala, a materia considerarase non superada na súa totalidade, quedando a materia pendente para setembro. 

Proba extraordinaria: seguirá os mesmos criterios da proba final de xuño, aínda que procurando axustar os contidos aos mínimos. 

 

Expresións das cualificacións: 

Os resultados da avaliación expresaranse na ESO mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, 

que irá acompañada dos seguintes termos: 

a) Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4. 

b) Suficiente (SU): 5. 

c) Ben (BE): 6. 

d) Notable (NT): 7 ou 8. 

e) Sobresaínte (SB): 9 ou 10. 

Instrumentos de avaliación: 

Os instrumentos de avaliación que empregaremos pódense resumir nos seguintes: 
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• Observación cotiá do proceso avaliador. 

• Caderno persoalizado que recolla a observación de actitudes e hábitos de traballo.  

• Actividades finales de cada tema estudado e traballado na aula. 

• Probas prácticas: mapas mudos, comentarios guiados de textos, realización de fichas… 

• Probas escritas esporádicas para coñecer a asimilación dos principais conceptos xeográficos e históricos. 

• Informe final do proceso avaliador. 

• Seguimento da lectura dos libros recomendados para este ano en cada curso. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 

Para alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, o departamento de Ciencias Sociais establece que o procedemento de 

seguimento e avaliación das materias pendentes seguirá estes pasos: 

 - Realización de probas obxectivas, máis de competencias que de carácter teórico, axeitadas aos contidos do trimestre e ás actividades 

realizadas ao longo del. O alumno, que será informado previamente dos contidos a estudar, deberá obter unha cualificación mínima de 5 para 

superar a materia. 

 - Realización dunha proba final, xeralmente no mes de maio, no caso de que o alumno non superase as probas parciais. O alumno 

deberá obter unha cualificación mínima de 5 para superar a materia. 
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10. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as habilidades 
que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais.    

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de aprendizaxe.    

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha distribución e 
unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función dos 
distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica 
e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grao en que 
alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de mellora.    
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11. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo 

do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro 

que se presentan a continuación:  
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o 
Proxecto Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de 
alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función 
dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e 
intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación que permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e 
comprobar o grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 
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Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

12.6. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN  

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda maiores, por todo isto, a temporalización proposta 

nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as necesidades que se detecten no día a día da aula, 
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tanto na necesidade de reforzar e repasar como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste sentido, 

será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e reforzando entre as diversas materias. 

 

13. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL 

 

13.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí. Esta será a exposta na progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula virtual do centro así como na páxina web do 

centro os apuntamentos e actividades realizadas na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa 

casa, entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu estudio diario mediante a mensaxería da 

aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará os contidos contemplados na programación 

para tal día mediante Webex ou outro dispositivo similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as 

faltas no programa Xade así como os problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
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- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente nas unidades de Xeografía e Historia de 

1º e 3º de ESO. 

13.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 

 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da programación. No caso de ensino semipresencial ou a 

distancia, seguirase empregando o libro de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto o docente como o alumnado precisa dun 

ordenador con conexión a internet para realizar o seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade, desde o centro realizaráse unha lista de todo aquel alumnado que poida ter problemas de falta 

de medios,  para solucionar este problema con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma escrita  

mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como mediante o correo electrónico corporativo de 

cada docente e as clases virtuales. A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o WhatsApp do 

centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido numero de alumnado.  

 

13.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de atención a diversidad ecos alumnos que así o 

precisen. Estas medidas seguirán no caso dun posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e diferentes ao resto da clase.  
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A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o funcionamento da aula virtual e das clases online, 

entregando algunas das actividades propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas antes dunha 

situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, os contidos e as actividades estarán adaptadas 

ao seu nivel curricular. Se fose preciso, adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 

13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a realización de actividades propostas, tanto as 

diarias ao longo das clases como as actividades finais que suporán un 70% da nota neste caso, fronte a un 30% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o comportamento en rede e a realziación do traballo proposto 

durante o discurrir da conferencia cun porcentaxe dun 30%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades didácticas 

en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 70%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na aula virtual coa finalidade de que non 

desconecte do discurrir diario das clases. Estas actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da proba escrita de avaliación no momento no que o 

alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades trimestralmente sobre os contidos do curso 

anterior que suporá o 30% da calificación, e unha proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa proba escrita será cambiada por un traballo sobre 

os mesmos contidos que realizaran nas súas casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web do 

centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 
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Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non pode realizar a proba de recuperación debido a 

un confinamento, esta proba realizaráse cando o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo docente. 
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1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     

       

  



 18 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
       



 26 

nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 25        

 
x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  
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CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 

   

  



 46 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    

    

 

 

   



 55 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 
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actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 
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16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O

N
T

ID
O

  

D
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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INTRODUCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A comunidade educativa que constitúe o CPI Tino Grandío aséntase nun núcleo de 
poboación basicamente rural, cun nivel económico-cultural que pertence a un 
estrato medio-baixo e vehiculado case exclusivamente en lingua galega. Por todo 
isto, é recurrente que o noso alumnado presente unhas habilidades lectoescritoras 
en lingua castelá bastante correctas fronte ás relacionadas coa comunicación oral, 
nas que se producen maior número de dificultades e sobre as que se intentará 
traballar ao longo da etapa. 

No curso 2021-2022, os grupos aos que impartirá docencia o departamento de 
Xeografía e Historia do CPI Tino Grandío son: 

 
Un grupo de 1º de ESO. 
Un grupo de 2º de ESO. 
Un grupo de 3º de ESO. 
Dous grupos de 4º de ESO. 
 
O Departamento está constituido polo seguinte profesorado: 
 

1. Laura Abuín Gómez, xefa de departamento, impartirá as clases de Economía, en 
todos os niveis da ESO, e as de Economía de 4º de ESO. 

A hora de xefatura de departamento terá lugar os xoves ás 11:25. 
2.Concepción Sanfiz Fernández, xefa do departamento de LCL, impartirá as clases 

de Cultura Clásica de 3º de ESO (dúas horas semanais).  
 

 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE CULTURA CLÁSICA NO LOGRO DAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 

No cadro referente aos aspectos curriculares que ter en conta en cada unidade 

detallamos tamén ás competencias básicas que se traballarán en cada unha delas. 
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CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  

 

 CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS DE CULTURA CLÁSICA DE 3ºª DA ESO 

 

 Nº        

  

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 Libro TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓNS/ MES 

Probas Avaliación 

1 As linguas e a súa 

orixe 

X 5 Setembro/outubro x  

1ª 

2 Marco Histórico e 

Xeográfico 

X 5 Outubro x 
 

3 Política e cidadanía. 

Grecia 

X 6 Novembro x 
 

4 Política e cidadanía. 

Roma 

X 6 Novembro/Decembro x 
 

5 A cidade no mundo 

antigo 

X 6 Xaneiro x 
2ª 

6 As etapas da vida X 6 Febreiro x  

7 A vida cotiá X 4 Marzo x  

8 Ocio e espectáculos X 6 Marzo/Abril x 3ª 

9 Creación artística e 

literaria 

X 8 Abril /Maio x 
 

10 Crenzas relixiosas X 6 Maio/Xuño x  

 

 Nª          UNIDADES DIDÁCTICAS                               CONTIDOS 

1 As linguas e a súa orixe As linguas do mundo: o Indoeuropeo 

  As linguas romances da Península Ibérica 

  Soportes e sistemas de escritura 

  A historia do alfabeto 

  Léxico grecolatino e as nosas linguas 

2 Marco Histórico e Xeográfico Xeografía de Grecia 

  Xeografía de Italia e Roma 

  Historia de Grecia 

  Historia de Roma 

3 Política e cidadanía Clases sociais 

  O sistema de Goberno 

  As Institucións para a paz e para a guerra 
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  Relixión e sociedade. Os deuses gregos 

 

Nª          UNIDADES DIDÁCTICAS                               CONTIDOS 

4 Política e cidadanía: Roma. As clases sociais 

  O goberno 

  Institucións para a paz: cursus honorum 

  Institucións para a guerra 

  Relixión e sociedade. O Panteón Romano. 

5 A cidade no mundo Antigo A cidade Grega: Atenas 

  A Acrópole de Atenas 

  A cidade romana: Roma 

  O foro Romano 

  A casa grega 

  A casa romana 

 

6 Etapas da vida en Grecia/ Roma Nacemento 

  Educación 

  O mundo feminino. 

  O mundo masculino 

  Vellez e morte. Ritos 

7 A vida cotiá Organización do tempo e o seu cómputo 

  Unha xornada entre gregos e romanos 

  Costumes culinarias. As partes do día 

  Indumentaria e estética 

 

Nª          UNIDADES DIDÁCTICAS                               CONTIDOS 

8 Ocio e espectáculos Competicións deportivas en Grecia 

  O teatro e representacións 

  Os Ludi Circensi 

  Loitas no Anfiteatro. Os gladiadores 

  Edificios públicos 

9 Creación artística e literaria A arquitectura Grega e Romana 

  Escultura Grega e Romana 
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  Pintura 

  Lteratura Épica 

   Literatura Lírica 

  Teatro 

10 Crenzas relixiosas As relixións na Antigüidade 

  O Panteón Grecorromano 

   Cultos e rituais en Grecia 

  Cultos e rituais en Roma 

  Principais festividades do mundo Antigo 

 

 

 

 ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE. 

 

 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

 Bloque 1. Xeografía     

f 

o 

B1.1.Marco 

xeográfico das 

civilizacións grega e 

romana. 

B1.1. Localizar nun 

mapa fitos 

xeográficos e 

enclaves concretos 

relevantes para o 

coñecemento das 

civilizacións grega e 

romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 

xeográfico en que se sitúan en distintos 

períodos as civilizacións grega e romana, 

delimitando o seu ámbito de influencia, 

establecendo conexións con outras 

culturas próximas e situando con 

precisión puntos xeográficos, cidades ou 

restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 

relevancia histórica. 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

EC 

TIC 

 

20% 1ª 

f 

o 

B1.1. Marco 

xeográfico das 

civilizacións grega e 

romana. 

B1.2. Describir os 

marcos xeográficos 

en que se 

desenvolven nas 

civilizacións grega e 

romana ao longo da 

súa historia. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco 

xeográfico que poden ser considerados 

determinantes no desenvolvemento das 

civilizacións grega e latina, e achega 

exemplos para ilustrar e xustificar as súas 

formulacións. 

CSC 

CD 

CAA 

 

EC 

TIC 

 

20% 1ª 

 Bloque 2. Historia     

e 

n 

B2.1. Marco histórico 

da civilización grega: 

das civilizacións 

minoica e micénica 

ao mundo 

helenístico. 

 

B2.2.Marco histórico 

da civilización 

romana: Monarquía, 

República e Imperio. 

B2.1. Identificar, 

describir e explicar o 

marco histórico en 

que se desenvolven 

as civilizacións grega 

e romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados 

feitos históricos nas civilizacións grega e 

romana e no período histórico 

correspondente, póndoos en contexto e 

relacionándoos con outras circunstancias 

contemporáneas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

10% 1ª 

f 

e 

g 

n 

B2.1. Marco histórico 

da civilización grega: 

das civilizacións 

minoica e micénica 

ao mundo 

B2.2. Coñecer as 

principais 

características de 

cada período da 

historia de Grecia e 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as 

etapas da historia de Grecia e Roma, 

nomeando e situando no tempo os 

principais fitos asociados a cada unha 

delas. 

CSIEE 

CMCCT 

CD 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

20% 1ª 
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 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

helenístico. 

 

B2.2. Marco histórico 

da civilización 

romana: Monarquía, 

República e Imperio. 

Roma, e saber situar 

nun eixe cronolóxico 

feitos históricos. 

CCB2.2.2. Explica o proceso de 

transición que se produce entre as etapas 

da historia de Grecia e Roma, describindo 

as circunstancias que interveñen no paso 

de unhas a outras. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

20% 2ª 

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en 

que se representen fitos históricos 

salientables, consultando ou non fontes de 

información. 

CD 

CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

10% T 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 

cronolóxico o marco histórico en que se 

desenvolven as civilizacións grega e 

romana, sinalando períodos e 

identificando en cada un as conexións 

máis importantes que presentan con 

outras civilizacións. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

20% T 

n 

o 

B2.1. Marco histórico 

da civilización grega: 

das civilizacións 

minoica e micénica 

ao mundo 

helenístico. 

 

B2.2. Marco histórico 

da civilización 

romana: Monarquía, 

República e Imperio. 

B2.3. Coñecer as 

características 

fundamentais da 

romanización de 

Hispania e 

Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a romanización de 

Hispania e Gallaecia, describindo as súas 

causas e delimitando as súas fases. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CCL 

CL 

EOE 

TIC 

10% 2ª 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con 

exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización 

de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 

influencia na historia posterior do noso 

país. 

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

TIC 

10% 2ª 

 Bloque 3. Mitoloxía     

b B3.1. O panteón 

grego e romano. 

B3.1. Coñecer os 

principais deuses da 

mitoloxía grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina os principais 

deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 

sinalando os trazos que os caracterizan, os 

seus atributos e o seu ámbito de 

influencia, explicando a súa xenealoxía e 

establecendo as relacións entre os 

diferentes deuses. 

CD 

CCEC 

CCL 

CL 10% 1ª 

e 

a 

b 

n 

B3.2.Mitos 

grecolatinos. Os 

heroes. 

B3.2. Coñecer os 

mitos e os heroes 

grecolatinos, e 

establecer 

semellanzas e 

diferenzas entre os 

mitos e os heroes 

antigos e os actuais. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario 

mítico deuses, semideuses e heroes, e 

explica os principais aspectos que os 

diferencian. 

CCEC 

CD 

CCL 

CL 20% 1ª 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 

diferenzas entre os mitos da antigüidade 

clásica e os pertencentes a outras culturas, 

comparando o seu tratamento na literatura 

ou na tradición relixiosa. 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

EC 20% T 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 

exemplos o mantemento do mítico e da 

figura do heroe na nosa cultura, 

analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e sinalando as 

principais semellanzas e diferenzas que se 

observan entre ambos os tratamentos, 

asociándoas a outros trazos culturais 

propios de cada época. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

CSC 

EC 20% T 

CCB3.2.4. Recoñece referencias 

mitolóxicas nas artes plásticas, sempre 

que sexan claras e sinxelas, describindo, a 

través do uso que se fai destas, os 

aspectos básicos que en cada caso se 

asocian á tradición grecolatina. 

CCEC 
CD 

CA 10% T 

l 

n 

B3.3. Relixión grega. B3.3. Coñecer e 

comparar as 

CCB3.3.1. Enumera e explica as 

principais características da relixión 

CSC 

CMCCT 

EC 10% 2ª 
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 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

características da 

relixiosidade e da 

relixión grega coas 

actuais. 

grega, póndoas en relación con outros 

aspectos básicos da cultura helénica e 

establecendo comparacións con 

manifestacións relixiosas propias doutras 

culturas. 

CCEC 

b B3.4. Relixión 

romana: culto público 

e privado. 

B3.4. Explicar os 

fundamentos da 

relixiosidade romana 

e distinguir a relixión 

oficial das 

manifestacións do 

culto privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de 

Roma dos cultos privados, e explica os 

trazos que lles son propios. 

CSC 

CMCCT 

CCEC 

EC 10% 2ª 

 Bloque 4. Arte     

l 

b 

B4.1. Fundamentos 

da arte clásica. 

B4.1. Coñecer as 

características 

fundamentais da arte 

clásica e relacionar 

manifestacións 

artísticas actuais cos 

seus modelos 

clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da 

arte clásica nas manifestacións artísticas 

antigas e actuais. 

CD 

CCEC 

EC 20% 3ª 

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e 

sitúa neles aspectos relacionados coa arte 

grecolatina, asociándoos a outras 

manifestacións culturais ou a fitos 

históricos. 

CMCCT 

CD 

CCEC 

EC 20% T 

l B4.2. Arquitectura en 

Grecia e Roma: tipos 

de edificios e ordes 

arquitectónicas. 

B4.2. Identificar as 

características máis 

salientables da 

arquitectura 

grecorromana en 

relación cos edificios 

máis singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as características 

esenciais das arquitecturas grega e 

romana, identificando en imaxes a orde 

arquitectónica á que pertencen distintos 

monumentos, para razoar a súa resposta. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

EC 15% 3ª 

l B4.3. Escultura en 

Grecia e Roma: 

etapas, estilos e 

temáticas. 

B4.3. Coñecer as 

manifestacións 

escultóricas da arte 

grega e romana ao 

longo da Antigüidade 

e identificar a súa 

temática. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e 

romanas en imaxes, encádraas nun 

período histórico e identifica nelas 

motivos mitolóxicos, históricos ou 

culturais. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

EC 15% 3ª 

l 

n 

B4.4. Enxeñería 

romana: obras 

públicas e urbanismo. 

Vías romanas. 

B4.4. Coñecer as 

creacións 

urbanísticas romanas, 

así como a súa rede 

viaria. 

CCB4.4.1. Describe as características, os 

principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando con exemplos a 

súa importancia para o desenvolvemento 

do Imperio e a súa influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CSC 

CMCCT 

CD 

CCEC 

EC 20% T 

e 

n 

B4.5. Herdanza 

clásica no patrimonio 

artístico. 

B4.5. Coñecer e 

saber localizar os 

principais 

monumentos clásicos 

do patrimonio 

español e europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 

principais monumentos clásicos do 

patrimonio español e europeo, 

identificando a partir de elementos 

concretos o seu estilo e súa cronoloxía 

aproximada. 

 

 

 

CAA 

CD 

CCEC 

CMCCT 

EC 10% T 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá     

a B5.1. Organización 

política en Grecia e 

en Roma. 

B5.1. Coñecer as 

características das 

principais formas de 

organización política 

presentes no mundo 

clásico, e establecer 

semellanzas e 

diferenzas entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 

políticos da antigüidade clásica e 

describe, dentro de cada un, a forma de 

distribución e o exercicio do poder, as 

institucións, o papel que estas 

desempeñan e os mecanismos de 

participación política. 

CSC 

CCL 

EOE 

EC 

20% 2ª 

g B5.2. Sociedade en B5.2. Coñecer as CCB5.2.1. Describe a organización das CSIEE EOE 20% 2ª 
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 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

h 

n 

Grecia e Roma: 

clases sociais. 

características e a 

evolución das clases 

sociais en Grecia e 

Roma. 

sociedades grega e romana, explicando as 

características das clases sociais e os 

papeis asignados a cada unha, 

relacionando estes aspectos cos valores 

cívicos da época e comparándoos cos 

actuais. 

CSC 

CCL 

EC 

CCB5.2.2. Describe as principais 

características e a evolución dos grupos 

que compoñen as sociedades grega e 

romana. 

CCL 

CSC 

CCL 

 EC 10% 2ª 

c 

n 

B5.3. A familia en 

Grecia e Roma. 

B5.3. Coñecer a 

composición da 

familia e os papeis 

asignados aos seus 

membros. 

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis 

que desempeña dentro da familia cada un 

dos seus membros, identificando e 

explicando a través deles estereotipos 

culturais e comparándoos cos actuais. 

CSC 

CCL 

EC 10% 2ª 

m B5.4. Vida cotiá en 

Grecia e Roma: 

vivenda, hixiene, 

alimentación, 

vestimenta e traballo. 

B5.4. Coñecer os 

trazos máis 

salientables da vida 

cotiá en Grecia e 

Roma. 

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos 

de vivenda, o modo de alimentación, os 

hábitos de hixiene e a vestimenta en 

Grecia e Roma. 

CD 

CAA 

CSC 

CMCCT 

CCL 

EC 10% 3ª 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de 

traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, e explica a 

súa influencia no progreso da cultura 

occidental. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CCL 

EC 10% 3ª 

d B5.5. Espectáculos 

públicos en Grecia e 

Roma. 

B5.5. Identificar as 

principais formas de 

lecer da antigüidade. 

CCB5.5.1. Describe as principais formas 

de lecer das sociedades grega e romana, 

analizando a súa finalidade, os grupos aos 

que van dirixidas e a súa función no 

desenvolvemento da identidade social. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

CCL 

EOE 

EC 

10% 3ª 

n B5.5. Os 

espectáculos públicos 

en Grecia e Roma. 

B5.6. Relacionar e 

establecer 

semellanzas e 

diferenzas entre as 

manifestacións 

deportivas da Grecia 

Clásica e as actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza 

dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 

destacando a súa importancia con 

respecto a outras festividades deste tipo 

existentes na época, e comenta o seu 

mantemento no mundo moderno, 

establecendo semellanzas e diferenzas 

entre os valores culturais aos que se 

asocian en cada caso. 

 

 

CD 

CAA 

CSC 

CCL 

EC 10% 3ª 

 Bloque 6. Lingua e literatura     

e B6.1. Historia da 

escritura. Signos e 

materiais. 

B6.1. Coñecer a 

existencia de diversos 

tipos de escritura, 

distinguilos e 

comprender as súas 

funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 

clasifícaos consonte súa natureza e a súa 

función, e describe os trazos que os 

distinguen. 

CD 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

5% 1ª 

e B6.2. Orixe do 

alfabeto. O alfabeto 

grego e o alfabeto 

romano. 

B6.2. Coñecer a orixe 

do alfabeto e 

distinguir os tipos de 

alfabetos usados na 

actualidade. 

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos 

principais dos alfabetos máis utilizados no 

mundo occidental, diferenciándoos 

doutros tipos de escrituras, e explica a súa 

orixe. 

CAA 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

5% 1ª 

f B6.2. Orixe do 

alfabeto. O alfabeto 

grego e o alfabeto 

romano. 

B6.3. Recoñecer a 

presenza de 

elementos dos 

alfabetos grego e 

latino nos alfabetos 

actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos 

alfabetos grego e latino na formación dos 

alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a 

presenza de determinados elementos 

tomados dos primeiros. 

CD 

CMCCT 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

EC 

 

5% 1ª 

f 

n 

o 

B6.3. As linguas do 

mundo. O 

indoeuropeo e as súas 

B6.4. Coñecer a orixe 

común das linguas 

indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa 

as principais ramas da familia das linguas 

indoeuropeas, sinalando os idiomas 

CMCCT 

CD 

CSC 

EC 

CL 

EOE 

5% 2ª 



Cultura Clásica. 3º ESO. Programación didáctica.                                                                                                  CPI Tino Grandío 

 10 

 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

familias lingüísticas. modernos que se derivan de cada unha e 

os aspectos lingüísticos que evidencian o 

seu parentesco. 

CCB6.4.2.Describe  a evolución das 

linguas romances a partir do latín como 

un proceso histórico, explicando e 

ilustrando con exemplos os elementos que 

evidencian do xeito máis visible a súa 

orixe común e o parentesco existente 

entre elas. 

CCL 
CCEC 

EC 

CL 

EOE 

5% 2ª 

l 

n 

o 

B6.4. As linguas 

romances. 

B6.5. Identificar as 

linguas europeas 

romances e non 

romances, e 

localizalas nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 

falan en Europa e en España, 

diferenciando pola súa orixe as romances 

e as non romances, e delimita nun mapa 

as zonas onde se utilizan. 

CSC 

CD 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

 

5% 2ª 

h 

n 

o 

B6.5. Composición e 

derivación culta de 

orixe grega e latina. 

B6.6. Identificar a 

orixe grecolatina do 

léxico das linguas de 

España e doutras 

linguas modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o 

significado dalgúns dos helenismos e 

latinismos máis frecuentes utilizados no 

léxico das linguas faladas en España e 

doutras linguas modernas, e explica o seu 

significado a partir do termo de orixe. 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

CCB6.6.2. Explica o significado de 

palabras a partir da súa descomposición e 

da análise etimolóxica das súas partes. 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

10%  

e 

n 

o 

B6.6. Latinismos, 

palabras 

patrimoniais, 

cultismos e 

semicultismos. 

B6.7. Distinguir e 

identificar latinismos, 

cultismos, 

semicultismos e 

termos patrimoniais. 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con 

seguridade cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, en relación co termo 

de orixe sen, necesidade de consultar 

dicionarios nin outras fontes de 

información. 

CCA 

CCL 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

CCB6.7.2. Coñece o significado das 

principais locucións latinas de uso actual. 

CD 

CCL 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

f 

l 

n 

o 

B6.7. Principais 

regras de evolución 

fonética do latín ao 

galego e ao castelán. 

B6.8. Facer 

evolucións desde o 

latín ao galego e ao 

castelán, tendo en 

conta os fenómenos 

fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os procesos de 

evolución dalgúns termos desde o étimo 

latino ata os seus respectivos derivados 

nas linguas romances, describindo algúns 

dos fenómenos fonéticos producidos e 

ilustrándoos con outros exemplos. 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao 

galego e ao castelán aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

CCA 

CCL 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

f B6.8. Léxico 

grecolatino na 

linguaxe científica e 

técnica. 

B6.9. Coñecer e 

utilizar con 

propiedade 

terminoloxía 

científico-técnica de 

orixe grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa 

etimoloxía termos de orixe grecolatina 

propios da linguaxe científico-técnica e 

sabe usalos con propiedade. 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

5% T 

h 

n 

o 

B6.9. Presenza das 

linguas clásicas nas 

linguas modernas. 

B6.10. Constatar o 

influxo das linguas 

clásicas en linguas 

non derivadas delas. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e 

o grego sobre as linguas modernas 

servíndose de exemplos para ilustrar o 

mantemento nestas de elementos léxicos 

morfolóxicos e sintácticos herdados das 

primeiras. 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

10% T 

l B6.10. Xéneros 

literarios 

grecolatinos: autores 

e obras principais. 

B6.11. Coñecer as 

principais 

características dos 

xéneros literarios 

grecolatinos e a súa 

influencia na 

literatura posterior. 

CCB6.11.1. Describe as características 

esenciais dos xéneros literarios 

grecolatinos e recoñece a súa influencia 

na literatura posterior. 

CCEC 

CCL 

CCA 

EC 

CL 

EOE 

10% 3ª 

l B6.10. Xéneros B6.12. Coñecer os CCB6.12.1. Nomea aos autores máis CCEC EC 10% 3ª 
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 CULTURA CLÁSICA 3º E 4º ESO     

Obx. Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares Comp. T. Trans. Peso  

cualif. 

Avaliación 

literarios 

grecolatinos: autores 

e obras principais. 

fitos esenciais das 

literaturas grega e 

latina como base 

literaria da cultura 

europea e occidental. 

representativos da literatura grecolatina, 

encádraos no seu período histórico e cita 

as súas obras máis coñecidas. 

CCL CL 

EOE 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade     

l 

n 

ñ 

B.7.1. Civilización 

grecolatina nas artes 

e na organización 

social e política 

actual. 

B7.1. Recoñecer a 

presenza da 

civilización clásica 

nas artes e na 

organización social e 

política. 

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 

aspectos básicos da cultura e a 

civilización grecolatina que perviviron ata 

a actualidade, demostrando a súa vixencia 

nunha e noutra época mediante exemplos. 

CCL 

CAA 

EC 

CL 

EOE 

25% 3ª 

l 

n 

ñ 

B7.2. Mitoloxía e 

temas lendarios nas 

manifestacións 

artísticas actuais. 

B7.2. Coñecer a 

pervivencia da 

mitoloxía e os temas 

lendarios nas 

manifestacións 

artísticas actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a supervivencia da 

mitoloxía e os temas lendarios mediante 

exemplos de manifestacións artísticas 

contemporáneas nas que están presentes 

estes motivos. 

CAA 

CCEC 

EC 

EOE 

CL 

25% 2ª 

l 

n 

B7.3. Historia de 

Grecia e Roma e a 

súa presenza no noso 

país. 

B7.3. Identificar os 

aspectos máis 

importantes da 

historia de Grecia e 

Roma e a súa 

presenza no noso país 

e recoñecer as 

pegadas da cultura 

romana en diversos 

aspectos da 

civilización actual. 

CCB7.3.1. Enumera e explica algúns 

exemplos concretos nos que se pon de 

manifesto a influencia que o mundo 

clásico tivo na historia e as tradicións do 

noso país. 

CCL 

CSC 

EC 

CL 

25% 1ª 

b 

e 

B7.4. Traballos de 

investigación sobre a 

civilización clásica 

na nosa cultura. 

B7.4. Realizar 

traballos de 

investigación sobre a 

pervivencia da 

civilización clásica 

na contorna, 

utilizando as TIC 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

recadar información e realizar traballos de 

investigación acerca da pervivencia da 

civilización clásica na nosa cultura. 

CD 

CAA 

EMP 

TIC 

EOE 

25% T 

 

 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

TRABALLOS  ESCRITOS 

 

 

NOTAS DE CLASE 

 

90% 

 

 

10% 

                                                                                                                             

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada 

instrumento de avaliación, é un 5.   Os contidos por avaliación poderán ser modificados se as necesidades ou o 

ritmo do grupo o requiren. (*) 
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(*) No caso de que un alumno/a suspendera algunha avaliación, deberá facer algún traballo escrito 

relativo aos contidos pendentes para poder recuperala. Isto non será necesario se a media da nota das tres 

avaliacións chega a un 5. 

Non se contempla un procedemento de avaliación de pendentes, xa que esta materia levaba anos sen 

impartirse no noso centro, polo que non hai alumnado que se atope nese caso. 

 

METODOLOXÍA 
 

ESTRATEXIAS 
METODOLÓXICAS:ASPECTOS 
XERAIS 

- Partir da competencia inicial do alumnado. 

 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 
 

- Potenciar as metodoloxías activas: combinar traballo individual e 
cooperativo e a aprendizaxe por proxectos. 
 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 

 

- Uso das TIC. 
 

- Papel facilitador do profesor. 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

- Memorización comprensiva. 

 

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

 

- Elaboración de sínteses. 

 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos. 

 

- Comentario de textos, gráficos, mapas. 
 

- Resolución de problemas. 
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- Estudo de casos (proxectos). 

 

- Simulacións. 
 

 

PECULIARIDADES METODOLÓXICAS RELACIONADAS CO COVID 

 
 

A situación actual de pandemia mundial obriga a prever algunhas circunstancias 
extraordinarias dentro da planificación do curso 2021/2022. 

Preséntanse dúas circunstancias que obrigarían á adaptación da nosa 
metodoloxía: 

 

 Semipresencialidade: no caso de producirse o peche temporal dalgún 
grupo concreto por contacto con persoas afectadas polo COVID 
procederase a aplicar metodoloxías non presenciais o tempo que dure dita 
situación. Algunhas das mesmas serían: 

o Videoconferencias e clases virtuais. 

o Asignación de tarefas online. 

o Titorías telefónicas. 

o Emprego de plataformas como Edixgal… 

 Non presencial: no caso de que se produza o peche definitivo do centro 
ou dun grupo determinado procederase á aplicación das seguintes 
medidas: 

o Clases semanais por videoconferencia. 

o Tarefas colgadas en Edixgal ou enviadas a través do correo 
electrónico do centro. 

o Atención personalizada telefónica nos casos que sexan precisos. 
 

SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

 

• Motivación: presentación da actividade con mapas, gráficos, textos, 
fotos, etc. 

• Información do profesor: 
 

· Información básica para todo o alumnado. 
 

· Información complementaria para reforzo e apoio. 
 

· Información complementaria para afondamento e ampliación. 

 

• Traballo persoal: 
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· Lectura e comprensión de textos. 

 

· Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

 

· Resposta a preguntas. 
 

· Resolución de problemas. 

· Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

 

· Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

 

· Análise e estudo comprensivo. 
 

• Avaliación: 

 

· Análise de producións: fichas, actividades de consolidación e repaso, 
mapas, comentarios.  

 

· Traballos individuais e en grupo. 
 

· Observación do traballo na aula. 
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MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS BÁSICOS 

Material fotocopiable elaborado pola profesora. 

Versións adaptadas de obras literarias clásicas. 

Mapas e gráficos. 

Videos sobre contidos relacionados con distintos aspectos da materia. 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Materiais de investigación e consulta. 

A necesidade de introducir aos alumnos nunha investigación autónoma esixe o 
emprego de materiais de consulta tales como dicionarios ou enciclopedias, xa sexa con 
fondos do aula como do departamento ou da biblioteca do centro. 

-Recursos técnicos. 

 Soportes CD, DVD ou software diverso.  

 

OUTRAS   AVALIACIÓNS 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          
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4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Con que periocidade se revisará? 
Ao rematar cada avaliación para poder aplicar as adpatacións necesarias. 
 
Qué medidas se adoptarán en caso de desfase? 
Priorizaremos contidos que resulten vehiculares para a continuación da materia en 
cursos posteriores. 
 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         
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20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 
 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 
 
 

Organizativas Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro 
e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

a) Tempos diferenciados,horarios específicos, 
etc. 
Si. 

b)  Espazos diferenciados? 
Si. 

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados? 
Si. 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 
Non 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 
profesorado con dispoñibilidade horaria? 
Si. 
4 Que medidas se propoñen para o alumno 
enviado á aula de convivencia? 
Elaboración de actividades. 
5. Desenvólvese algún programa de habilidades 
sociais? 
Si. 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para 
algún alumno/grupo como traballo colaborativo 
en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 
Si. 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 
Si. 
 

 

 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
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Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 
profesorado especialista en PT/AL? A día de 
hoxe, inda está por determinar. 

 
 
 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 
materia? ¿Cantas? non 
2.  Foi autorizado para a materia algún 
agrupamento flexible/específico? 
Non 
3. Existe algún Programa de Mellora do 
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 
Non. 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de 
escolarización? 
Non. 
5.  Describir o protocolo de coordinación co 
profesorado que comparte co titular da materia, os 
reforzos, apoios, adaptación, etc. (Coordinación 
cos PT/AL/Outro profesorado de 
apoio/profesorado agrupamento/ etc). 
Entrevistas recurrentes co profesorado de apoio 
para comentar os contidos que se están a traballar 
así como as dificultades que xorden e os resultados 
adquiridos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: Dadas as circunstancias 
excepcionais nas que imos iniciar o presente curso, debido á pandemia de Covid-19, 
non se contemplan polo de agora actividades deste tipo para o ano académico 2021-
2022. No caso de que a situación mellorase, se proporían ditas actividades no 
momento oportuno e se realizarían de contar co beneplácito das autoridades e 
organismos competentes, recollendo esta modificación nos documentos adecuados. 
 
POSIBLES ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN Á SITUACIÓN XERADA POLA 
PANDEMIA DE COVID-19: No intre da redacción da presente programación as 
indicacións da Consellería de Educación son que se impartan as clases de xeito 
presencial, se ben seguindo os protocolos sanitarios necesarios pola pandemia de 
Covid-19. Agora ben, cabe a posibilidade de que algún alumno/a ou a propia profesora 
do grupo teña, nalgún momento, que ser confinado no seu domicilio, ou incluso que 
esta medida se extenda a un grupo completo ou a todo o centro escolar. Como non é 
posible coñecer o futuro nin saber por canto tempo ou en que condicións se levaría a 
cabo dito confinamento, no caso de producirse este se farían as adaptacións que esta 
programación requerise ante a situación descrita. Ditas adaptacións atinguirían 
principalmente á metodoloxía e aos criterios de avaliación, pero poderían tamén 
referirse a outros elementos, como os contidos e a súa secuenciación, se, por exemplo, 
o confinamento se extendese no tempo e o desenrolo das clases telemáticas así o 
requerise. No caso do noso alumnado de 3º de ESO, o feito de ter a súa disposición a 
aula virtual do centro e a plataforma Edixgal é unha vantaxe porque xa estarían afeitos 
a empregar as TIC como ferramenta habitual de aprendizaxe. Dita plataforma (xunto 
co correo electrónico institucional) sería a canle principal de comunicación entre o 
alumnado e a profesora no proceso de ensinanza- aprendizaxe: nela figuran contidos 
teóricos e exercicios prácticos que traballar co alumnado. Ademáis, a profesora 
facilitaría aos seus alumnos/as diferentes enderezos de páxinas web onde completar a 
información relativa a cada tema ou atopar actividades complementarias (de reforzo, 
ampliación, etc), así como onde consultar información para documentarse con vistas á 
realización de posibles traballos.                   
 
 

A xefa do departamento 

 
Asdo.: Concepción Sanfiz Fernández 

En Guntín, a 15 de setembro de 2021 
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TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 
 
10.- TRABALLO INTERDISCIPLINAR.  
 
11.- MÍNIMOS ESIXIBLES.  
 
12.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
13.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
15.- SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
 
16.- RECUPERACIÓN PENDENTES 
 
17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
18.- METODOLOXIA 
 
19.- AVALIACIÓN DO PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN___________________ 
 

A presente programación realizase para o centro CPI Tino Grandío situado na localidade  de 
Guntín (Lugo), destacar do centro como peculiaridade para a labor docente o número de 
rapaces por grupo, sendo grupos pequenos que  facilita o traballo individualizado. 
 
Neste curso a programación pretende contuninuar o traballo dos últimos anos: 

 Avanzar no traballo interdisciplinar con outras areas. 

 Profundizar no traballo das Tics con todos os cursos e especialmente nos Abalar. 

 Contactar con diferentes entidades deportivas para conectar ós alumnos coa rede que 
ofrece o seu entorno para utilizar o tempo libre para realizar práctica física deportiva. 

 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución de tres 
competencias básicas:   a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, a 
competencia social e cidadá e a competencia cultural e artística. De forma xenérica contribúe o 
resto de competencias. 
A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal 
dos alumnos. 
 
Os contidos da nosa área vanse organizar ó redor de catro grandes bloques: 1.- Condición 
física e saúde, 2.- Xogos e deportes, 3.- Expresión corporal, 4.- Actividades no medio natural. 
Tendo cada bloque unha contribución  polivalente no desenvolvemento do alumno. 
 
Faremos unha proposta de actividades extraescolares que contribúan ó desenvolvento da 
programación. 
 
 
 

2.- O DEPARTAMENTO________________________________________________________ 
 
Xefe de Departamento: Ana Ónega Méndez único compoñente do departamento. 
 
Instalacións dispoñibles neste curso: 
 
Pista desportiva semicuberta 1 (40x20m) con dúas porterías,  e duas canastas de baloncesto. 
Ximnasio con dúas canastas de baloncesto, espaldeiras,…  
Polideportivo Municipal, Pistas de tenis e Pista de Padel (Fóra das instalación do centro para 
clases de 3º e 4º ESO) 
 
MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Compartimos materiais e recursos cos cursos de E.P. e E.I. do centro. 
Estamos dotados de todo tipo de material propio para o desenvolvemento dos contidos. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DO ÁREA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NOS 
DIFERENTES CURSOS________________________________________________________ 
 
A materia de educación física contribúe de xeito claro á consecución de 3 competencias 
básicas: 
1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 
2. Competencia social e cidadá. 
3. Competencia cultural e artística. 
O traballo do día a día no medio escolar faino traballar dun modo xenérico as competencias de: 
4. Comunicación lingüísitica. 
5. Aprender a aprender. 
6. Autonomía e iniciativa peroal. 



 
A competencia no coñecemento e interacción co mundo físico aparece recollida ó longo dos 
catro cursos nas unidades didácticas adicadas ás actividades na natureza e os diferentes 
deportes cos seus campos e regramentos. Sendo avaliada tamén dentro destes contidos. 
 
A competencia social e cidadá trabállase durante todas as unidades, tendo especial relevancia 
nas unidades onde hai un enfrontamento individual ou por equipos. Nos primeiros cursos 
concrétase na aceptación de normas e nos dous últimos a través da análise do deporte como 
fenómeno social e cultural, analizando o comportamento de público e deportistas e como 
novidade este ano a través dun traballo de concienciación coa discapacidade achegándonos os 
Xogos Paralímpicos e os deportes adaptados. 
A súa avaliación terá lugar a través de traballos sobre os contidos mencionados e a planilla de 
actitude que acompaña ó alumno o longo dos catro cursos. 
 
A competencia cultural e artísitica aparece fundamentalmente nas unidades de expresión 
corporal, indo de menos a máis e traballando diferentes manifestacións ó longo dos catro 
cursos. A súa avaliación quedará recollida nalgúns casos en traballos conceptuais e na maioria 
na evolución da capacidade do alumno. 
 
As competencias de aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal van vinculadas o 
bloque de contidos de condición física, onde van a ter que amosar a súa iniciativa personal e 
capacidade de esforzó (nas probas de avaliacón da condición física, por exemplo) e aprender a 
aprender dándolle as ferramentas para a realización dun quecemento xeral en 1º e 2º e 
específico en 3º e 4º. 
 
O resto das competencias danse no traballo diario en menor medida, atendendo sempre que 
sexa posible con traballo conxunto con outras áreas. 
 

 

4.- OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR CURSO_____________ 
 

O ensino do área de Educación Física na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria 
terá como obxecto contribuir a desenvolver nos alumn@s as seguintes capacidades: 
1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudabel e os efectos beneficiosos que 
esta ten para a saúde individual e colectiva. 
2. Valorar a prática habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as 
condicións de saúde e a calidade de vida. 
3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento dás posibilidades de rendemento motor, á mellora 
dá condición física para a saúde e ao perfeccionamento dás funcións de axuste, domínio e 
controlo corporal, adoptando unha actitude de autoexixencia na súa execución. 
4. Coñecer e consolidar hábitos saudabeis, técnicas básicas de respiración e relaxación como 
medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na prática físico-
desportiva. 
5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relaciónn coas capacidades 
físicas e habilidades específicas a partir da valoraciónn do nivel inicial. 
6. Realizar actividades físico-desportivas non medio natural que teñan baixo impacto ambiental, 
contribuíndo á súa conservación. 
7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas aplicando os 
fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 
autonomia na súa execución. 
8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de 
xeneiro, culturais, sociais e de habilidade. 
9. Praticar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando ou corpo 
como meio de comunicación e expresión creativa. 
10. Adoptar unha actitude crítica ante ou tratamento do corpo, a actividade física e odeporte no 
contexto social. 
 



  
4.1.- OBXECTIVOS DE 1º CURSO 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Reoñecer xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento e a volta a calma ou 

final de sesión. 
3. Colaborar nas actividades respectando as normas e os demáis. 
4. Identificar os posibles riscos da actividade ou da instalación. 
5. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
6. Distinguir o impacto da alimentación na relación coa saúde. 
7. Medir o seu nivel de condición física o principio e o final do curso, animándoos a súa 

mellora. 
8. Coñecer as compoñentes da condición física a través de xogos ou exercicios, 

utilizando a frecuencia cardíaca como medidor da intensidade. 
9. Exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas en en 

siguacións da vida cotiá. 
 
10. Atender e valorar a hixiene corporal durante e logo da práctica da activiade física 

(indumentaria, material e normas). 
11. Coñecer e respetar os regulamentos dos deportes traballados. 
12. Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes traballados. 
13. Aceptación do propio nivel de execución nos diferentes bloques de contido e 

disposición cara a súa mellora. 
14. Coñecer e executar correctamente os pasos de diferentes danzas. 
15. Participar de forma desinhibida nos xogos e e actividades. 
16. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas suscitados no 
intinerario. (axustarase á oferta de actividades ofertadas pola Xunta, Concello ou entes 
privados). 

17. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 
uso do aula virtual. 

 
4.2.- OBXECTIVOS DE 2º DA ESO 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Recoñecer que é a condición física e a súa realción coa saúde. Prestando especial 

importancia o tema da alimentación. 
3. Desenvolver a súa resistencia a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
4. Desenvolver a súa flexibilidade a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. 
6. Coidar a hixiene postural e tareas cotiás e actividades físicas. 
7. Coñecer a palicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
8. Mellorar a execución dos aspectos técnicos dos deportes trabalados. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer á desinhibición nas 

actividades de expresión. 
10. Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e da realidade xeográfica 

propia do grupo. 
11. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou inmediacións. 
12. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 
 
 



 
4.3.- OBXECTIVOS DE 3º DA ESO 

 
1. Preparar e realizar quecementos e voltas a calma. 
2. Relacionar as actividades físicas cos efectos positivos ou lesións no organismo e a súa 

saúde. 
3. Coidar a hixiene postural en tareas cotiás e en actividades físicas. 
4. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
7. Colabora nas actividades grupais e respecta as normas e os compañeiros. 
8. Contextualizar e practicar os pasos básicos e enlaces das diferentes modalidades de 

bailes de salón. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámina positiva no 

grupo. 
10. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
11. Acercarnos ás actividades realizadas por clubes da localidades relacionados co medio 

acuático e de fora da localidade se non fose posible facelos preto. 
12. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
15. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 4.3.- OBXECTIVOS DE 4º DA ESO 
 

1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e na saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades físicas básicas a través dos métodos de 

adestramento que lle son porpios. Facendo medicións o principio e o final de curso. 
4. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
5. Elaborar un plan de entreno tendo en conta os principios do adestramento e os 

métodos propios das diferentes capacidades. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes vistos no curso. 
7. Coñecer e practicar os elementos técnicos e tácticos dos deportes correspondentes. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de dúas, tres, catro e cinco persoas respetando as axudas e normas 

de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

con situación cotiás. 
11. Reflexionar sobre a importancia da prevención no deporte para evitar lesións. 
12. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calófico dacordo coas racións de 
cada grupo de alimentos de das actividades físicas diarias realizadas. 

13. Analizar de forma crítica o papel social do deporte e a súa visión nos medios de 
comunicación. 

14. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
15. Acercarnos ás actividades realizadas no medio acuático. 
16. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
17. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
18. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
19. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
20. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual 
 
 



5- CONTIDOS POR CURSOS___________________________________________________ 
 

CONTIDOS 1º ESO: 
 
1.- Contidos comúns en educación física: 
 

 Fases de activación e recuperación e o seu significado na práctica de actividade física. 

 Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 

 Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado de indumentaria. 

 Respecto e aceptación das regras nas actividades e xogos. 

 Papeis e estereotipos nas actividades artísitico expresivas como fenómeno social e 
cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e do dos demáis e disposición positiva cara a 
súa mellora. 

 Posiblidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividad. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividades física com elemento base dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscoss nas actividades físico-deportivas e artísitico-expresivas. 

 Protocolo básico  de actuación nos primeiros auxilios. 
 
2.- Xogos e actividades deportivas: 
 

 Execución de hablididades motrices vinculadas ás acción deportivas, respectando os 
regulamentos. 

 Práctica d actividades e xogos para a aprendizaxe de deportes individuais. 

 Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos deportes 
colectivos. 

 Practica de actividades para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
3.- Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

 Experimentación de actividades artístico.expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal. 

 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
 
4.- Actividade física e saúde. 
 

 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas e a súa relación 
coa saúde. 

 Introducció aos principios dunha alimentación saudable. 

 Identificación da frecuencia cardáca de traballo. 
 

5.- Actividades no medio natura. 

 Practica de xogos. 

 Senderismo. 
 
 

 

 

 

 



CONTIDOS 2º CURSO: 
 
1.- Condición física e saúde: 

 Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. 

 Realización de xogos e exercicios aplicados ó quecemento. Recompilación destes. 

 Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e 
flexibilidade. Medición das mesmas. 

 Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 
actividade. 

 Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e 
flexibilidade. 

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 

 Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha voa condicón física e a 
mellora das condicións de saúde. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da adopción duna postura correcta en 
actividades cotiza. 

 Relación entre a hidratación e práctica de actividades física. 

 Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuacióna situacións cotiza. 

 Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade 
física. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde hábitos 
determinados como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. 

 

2.- Xogos e deportes: 
 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 
dun deporte individual diferente ó realizado no curso anterior. 

 Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. 

 Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios 
dos deportes de competición entre dúas persoas. 

 Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicos 
cooperativos. 

 Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e 
das establecidas polo grupo. 

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. 

 Autocontrol ante situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte. 

 Cooperación nas funcións atribuidas dentro dun labor de equipo para a consecución de 
obsectivos comúns. 

 Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. 
 
 
 

3.- Expresión corporal: 
 

 A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. 

 Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ó dominio, ó 
control corporal e á comunicación coas outras persoas. 

 Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. 

 Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación 
espontánea. 

 Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por 
parte doutras persoas. 

 
 
 



4.- Actividades no medio natural: 
 

 O sendeirismo: descripción, tipos de carreiro, material e vatimenta necesaria. 

 Realización de percorridos preferentemente no medio natural. 

 As actividades físico-deportivas no medio natural:  terra, aira e auga. Realización de 
habilidades adaptadas ó tipo de actividae recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, 
remar,... 

 Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a utilización 
de actividades recreativas. Experimentación con construccións de madeira e /ou corda 
e con outras actividades recreativas propias do medio natural. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 
Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos contornos. 

 Realización de nós. 
 
 

CONTIDOS 3º CURSO: 
 
Bloque Contidos comúns en educación física: 
 

 Control da intensidade do esforzó adaptado a cada fase da sesión. 

 Deseño e execución de forma autónoa de xogos e exercicios para cada fase. 

 Respecto e aceptación das regras das actividades . 

 Papeis e estereotipos nas actividades físico.deportivas e artístico-expresivas como 
fenómeno social e cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e dos demás cunha disposición positiva de 
mellora. 

 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividade física como elemento  nase dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscos  nas actividades físico-deporticas, baseada na análise previa das 
mesmas. 

 Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 

 Emprego responsable do equipamento deportivo. 

 Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. 
 
 

Os Xogos e as actividades deportivas: 
 

 Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado viculadas ás acción 
dportivas, respectando os regulamentos 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Adquisición de técncias de progresión e orientación nomedio natural e a súa aplición 
den diferentes ámbitos. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes colectivos 
en diferentes situacións. 

 Práctica de acatividades e xogos para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
Actividades físico artístico-expresivas: 
 

 Experimentación de actividades artístico-expresivas, utilizando  técnicas de expresión 
corporal. 

 Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e 
colectivo. 

 Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular. 
 
 
 



Actividade física e saúde: 
 

 Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas 
e as úa vinvulación cos sistemas do organismo. 

 Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

 Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física. 

 Adestramento; intensidade, volumen e densidade do esforzo e a súa relación cos 
sistemas d enerxía. 

 Control da frecuencia cardíaca cara á mellora da condición física. 

 Procedementos para a avaliacioon dos factores da condiciónfísica realcionados coa 
saúde. 

 Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física 
saudable. 

 Métodos básicos de adestramento para a melora das capacidades. 

 Avaliación da condicón física saudable para a mellora de esta. 

 Ergonomía e hixiene portural na práctica de actividades físicas. 

 Técnicas básicas de relaxación e respiración. 

 Actividade física habitual e outros hábitos e a relación coa calidade de vida. 
 
 

  Actividades no medio natural: 
 

 Rutas 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Orientación 
 

 
 
 

CONTIDOS 4º CURSO: 
 
Condición física e saúde: 
 

 Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise de actividade física 
que vai a realizar. 

 O quecemento como medio de prevención de lesións. 

 Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa saúde: 
resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia. 

 Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia sobre 
o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. 

 Aplicación  dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e da 
forza resistencia. 

 Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo duna das capacidades físicas 
relacionadas coa saúde. 

 Toma de conciencia da propia condición física e predisposición de mellorala. 

 Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma 
autónoma. 

 Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 
sedentarismo, estupefacientes,...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e 
adopción duna actitude de rexeitamento ante estes. 

 Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. Protocolo básico de primeiros auxilios. 

 RCP básica. Funcionamiento DSA 
 
Xogos e deportes: 
 

 Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e 
colectivos de lecer e recreación. 



 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes. 

 Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 
así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

 Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de 
puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. 

 Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. 

 Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun deporte de equipo. 
 
 

Expresión corporal: 
 

 Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas. 

 Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio duna estructura musical 
incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade. 

 Participación e achega ó traballo en grupo nas actividades rítmicas. 

 Disposición favorable á desinhibición  na presentación individual ou colectiva de 
exposicións orais e rítmicas en público. 

 

Actividades no medio natural: 
 

 Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

 Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto 
ambiental, nomedio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. 
Presentación de proxectos a compañeiras e compañeiros. 

 Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac,...) 

 Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no 
medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo) 

 Orientación. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no 
medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
6.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES UNIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRES 

 

1º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación   

2.- Condición física. 
Atletismo 

Quecemento 
Capacidades e saúde 
Iniciación atletismo. Saltos 

 
Deporte 
adaptado 

3.- Voley 
Regulamento 
Aspectos técnicos y tácticos   

4.- Postura-
alimentación 

alimentación posturas 
ergonómicas 

Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Xogos populares 
Xogos poulares e as 
capacidades físicas   

6.- Danzas 
Acrosport, aerobic e baile en 
parella e tradicional 

Música 
 

7.- Ximnasia 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

8.- Balonmán 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Primeiros auxilios Pas 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 

2º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERDISC. TRANSV. 

1.- Presentación e 
avaliación inicial 

Presentación e avaliación 
  

2.- Condición física. 
Atletismo 

Capacidades. Lanzamentos 
  

3.- Badminton 
Regulamento. Elementos 
técnicos e tácticos   

4.- Postura-Fuerza 
Mapa muscular, posturas na 
actividade física 

Ciencias 
naturais  

5.- Xogos populares Xogos e capacidades 
  

6.- Alimentación e 
hidratación 

Alimentación e hidratación no 
deporte 

Ciencias 
naturais  

7.- Danzas Aerobic, danzas en grupo Música 
 

8.- Baloncesto 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Natureza Nós, senderismo 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 
 
 
 



 

 

3º ESO 

 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación 

Si, 
presentación 
aula virtual 

  

2.- Condición 
física. 
Resistencia e 
flexibilidade 

Quecemento 
Capacidades e 
saúde 
 

Si. Traballo 
  

3.- Balonmán 
Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos 

Si. Traballo 
  

4.- Postura-forza 
e alimentación   

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Baile  
Baile 
individual,parella 
grupo. 

   

6.- Badminton 

Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos. 
Deporte adaptado 

Si, traballo 
 

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

7.- Xogos 
populares   

Xogos e 
capacidades    

8.- Patin e 
hockey 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

   

9.- Primeros 
auxilios 

PAS 
 

Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación do 
curso 

Si aula virtual 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Principios do 
adestramento e 
avaliacion ini. 

Presentación 
Principios 
Avaliación 

   

2.- Voley 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos. Deporte 
adaptado 
 

Si, 
traballo  

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

3.- Xogos 
populares e 
capacidades 
básicas 

Xogos de resitencia, 
forza, flexibilidade e 
velocidade 

   

4.- Postura-forza e 
alimentación  

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Acrosport  
Axudas, seguridade, 
modalidades    

6.- Primeiros 
auxilios   

No deporte e na vida 
cotiá   

Solidariedade a 
través da atención 
de urxencia 
responsable 

7.- Natureza 
Actividades do clube 
de piragüismo.  

Ciencias 
naturais  

8.- Fútbol 
Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

 
Ciencias 
naturais  

9.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación 

Si aula 
virtual   

 
 
 

7.- CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSRUMENTOS DE AVALIACIÓN________________ 
 
CRITERIOS 1ºESO 
 
1.- Recoñece e aplica actividades propias de cada fase de sesión de acrividade física, tendo en 
conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias. 
 
2.- recoñecer as posibilidades das actividads físico-deportivas e artístico-expresivas como 
formas de inclusión social e a participación doutras persoas independientemente dsa 
características, colaborando con elas. 
 
3.- recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecesr activo e uso responsable do entorno próximo. 
 
4.- controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico 
deportivas, dadoptando medidas preventivas e de serguridade. 
 
5.- utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe para 
procurar, analizar e seleccioar información salientabe, elaborando docuemtos propios e facedo 
exosicións. 



 
6.- interpretar e reproducir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
téncias sinxelas de expresión corporal. 
 
7.- recoñecer e aplicar os principios de alimentación de da actividade física saudable, e 
recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 
memlora da sáude. 
 
8.- desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoesixencia. 
 
9.-resolver situación motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas das actividades propostas. 
 
10.- resolver situación motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboració-oposición 
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 
 

CRITERIOS 2º ESO 
 
1.- Realizar de manera autónoma un quecemento xeral. Respetando as súas fases e función. 
2.-Medir e incrementar as capacidades físicas básicas en función das súas posibilidades. 
3- Recoñeer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para a saúde. 
4.- Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación con outras persoas ante situaciónns 
de contacto físico en xogos e actividades de loita. 
5.- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o 
papel de participante como o de espectador na práctica dun deporte colectivo. 
6.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
7.- Coñecer e respetar o regulamento dos deportes practicados. 
8.- Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes escollidos. 
9.-Crear e poner en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir dun 
ritmo escollido. 
Realizar de forma autónoma un percorrido de senderismo cumplindo coas normas. 
10.- Comprender e utilizar o aula virtual e facer uso dun procesador de texto e outros 
programas se é posible ó longo dos traballos e probas do curso. 
 
 
CRITERIOS 3º ESO 
 
1.- Desenvolver actividades propias de cada fse da sesión de actividade física. 
2.- Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión 
social, facilitando a elimnación de obstáculos á participación doutras persoas 
independientemente das súas características. 
3.- Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización responsable do entorno. 
4.- controlar as dificultades e os riscos duratne a súa participación en actividades físico-
deportivas, adoptando as medidas preventias e de seguridade. 
5.- utilizr as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe. 
6.- interpretar e producir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
de expresió corporal e outros recursos. 
7.- recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 
8.- desenvolver as capacidades físicas de acordó coas posibiliddes persoais e dentro das 
marxes da saúde. 
9.- Resolver situación motoras individuais apliando os fundamentos técnicos e habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas propostas en condicións reais ou adaptadas. 



10.- Resolver situación motoras de oposición-colaboración ou opostas, utilizando as estratexias 
máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
 

CRITERIOS 4º ESO: 
 
1.- Planificar e poñer en práctica quecementos autónmos respectando pautas básicas para a 
súa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realiza. 
 
2.- Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular da resistencia 
aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia suponen para o estado de saúde. 
 
3.- Deseñar e levar a cabo un plan  de traballo, duna capacidade física relacionada coa saúde, 
incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de 
adestramento. 
 
4.- Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos técnicos, 
tácticose regulamentarios adquiridos. 
 
5.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do centro. 
 
6.- Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na 
práctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos 
básicos de actuación. 
 
7.- Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do 
corpo a través dos diferentes medios de comunicación. 
 
8.- Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes e 
actividades físicas realizadas ó longo da etapa. 
 
9.- Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical. 
 
10.- Utilizar os tipos de respiración e as técnicas  e métodos de relaxación como meido para a 
reducción de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 
 
11.- Planificar unha saída ó medio natual e resolver cooperativamente problemas que se 
presenten nel a partir dos contidos traballados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- CONCRECIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRE. 
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN_______________________________________________ 
 
 
 1º ESO 
 
1º TRIMESTRE:  
Ten aproximadamente unhas 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA E AVALIACIÓN INICIAL. 4 
SESIÓNS. 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura e docente: que imos facer o longo do curso 
e como vai ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós alumnos de forma persoal (nome, aficions,...) 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia,tet resistencia aeróbica. 

AVALIACIÓN 
Estándares: 
EFB1.1.2 
EFB1.1.3 
EFB1.2.1 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE. ATLETISMO 

UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Desenvolver a súa condición física a través do traballo das 
capacidades básicas. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de velocidade, relevos e salto de 
lonxitude e a súa relación coas capacidades físicas básicas e o 
quecemento. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de velocidade e salto de lonxitude. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos a velocidade e os relevos. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o salgo de lonxitude. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB1.1.1 
EFB1.5.2 
EFB4.1.4 
 

Conceptual:  
Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE DIDÁCTICA 3: VOLEY. 

U.D. 3 ¿XOGAMOS? 

OBXECTIVOS 

 Executar habilidades motrices vinculadas ó vóley. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos de cooperación e 
oposiciónn 

 Coñecer e aplicar o regulamento e os aspectos técnicos e tácticos do 
deporte. 

 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos. 

 Regras básicas do voley. 

 Elementos técnicos: saque, dedos, antebrazos, bloqueo e remate. 

 Elementos tácticos: posición en ataque e defensa. 
 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do deporte e das habilidades do mesmo e partido de 
avaliacion inicial 
2.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións de saque. 
3.- Realización de xogos e actividades dirixidas o toque de dedos. 
4.- Realización de xogos e actividades dirixidas a antebrazos. 
5.- As fases do xogo nos deportes colectivos, tarefas para diferencialas e 
traballalas. 
6.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
7.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
8.- Cuestionario teórico. 
9.- Proba práctica. 

AVALIACIÓN 
ESTANDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.1 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica de voley. 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos diferente golpeos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes exercicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º TRIMESTRE: 
Ten aproximadamente unhas 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física e 
parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e os 
erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os exercicios 
da sesión 3. 

AVALIACIÓN  
ESTANDARES 
EFB3.2.3 
EFB1.1.2 
EFB1.3.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura e 
cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o mapa 
muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

U.D. 5 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic e 
danza tradicional 
3.- Practicaremos baile en parella e danza tradicional 
4.- Exponemos o noso traballo, faremos entre todos a valoración da 
exposición, se se entendeu, como foi a utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 6 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: DEPORTES INDIVIDUAIS: XIMNASIA   
 

U.D. 7 XIMNASIA 

OBXECTIVOS 
 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos de elementos básicos da 
ximnasia. 

CONTIDOS 
 Práctica de actividades e xogos para a prendizaxe dos deportes de 

atletismo e ximnasia. 

 Regramento e aspectos técnicos básicos da ximnasia. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento á ximnasia mediante unha exposición oral ou visual. Práctica 
de equilibrios e xiros 
2.- Traballo de xiros e saltos e a súa combinación. 
3.- Engadimos ó anterior os equilibrios. 
4.- Facemos unha montaxe cos elementos coñecidos ó gusto de cada un. 
5.- Mini.olimpiada. 
6.- Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final sobre o deporte, regramento visto, 
elementos técnicos vistos e axudas na ximnasia. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba na mini-olimpiada. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: BALONMAN 
 

U.D. 8 BALONMAN 

OBXECTIVOS  Recoller o traballado na unidade didáctica 3 e trasladalo a un novo 
deporte de equipo. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no novo deporte. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos comúns dos deportes 
colectivos. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 

 Coñecer e practicar o balonmán como deporte colectivo 

CONTIDOS  Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos e en concreto no balonmán. 

 Regras básicas do balonmán. 

 Elementos técnicos e tácticos. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición física. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, introducimos 
balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns dos 
deportes colectivos. 
3.- Práctica da adaptación, manexo e pase. 
4.- O lanzamento 
5.- Iniciación ó xogo do balonmán. Regramento e presentación. 
6.-  Fases de ataque e defensa. Xogo real. 
7.- Xogo real. 
8, 9.- Torneo. 
10.- Cuestionario e exame práctico. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.3 
EFB4.2.2 
EFB4.2.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica do balonmán 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos elementos técnicos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 9 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para primeiro 
da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo ou 
quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 1º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 10 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 1º da Eso. É posible que debamos recuperar 
tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa nota 
repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO: 
 
 
1º TRIMESTRE: Ten unhas 24 sesións para cada un dos dous grupos. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL. 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E ATLETISMO 
 



UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de resistencia, e lanzamentos. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de medio fondo e fondo e lanzamentos (peso e disco). 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos o medio fondo e fondo. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o lanzamento de peso 
e disco. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

Conceptual:  
-Traballo do quecemento. 
-Cuestionario. 
-Traballo atletismo. 
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: DEPORTES DE OPOSICIÓN: BADMINTON, TENIS,... 



 

U.D. 3 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE: 



 
Ten aproximadamente 22 sesións para cada grupo. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física 
e parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e 
os erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os 
exercicios da sesión 3. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura 
e cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o 
mapa muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: XOGOS TRADICIONAIS 

U.D. 5 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: C.F. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 

U.D. 6 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Recoñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición 
física, unha boa alimentación e a mellora das condicións de 
saúde. 

 Relación entre a hidratación e a práctica da actividade física. 

CONTIDOS 
 Alimentación correcta e a súa relación coa condición física. 

 Hidratación adecuada e deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Exposición oral dos elementos básicos da alimentación e da 
hidratación e a súa relación coa saúde e co deporte. 
2.- Realizamos un traballo persoal de recollida de datos e de 
programación duna dieta equilibrada. 
3.- Recollemos e valoramos os traballos. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Recollida de información teórica a través dun cuestionario 
e traballo. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros e normas e concienciación da 
importancia destes temas. 

 
UNIDADE 7: EXPRESIÓN CORPORAL 
 

U.D. 7 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic 
e danza tradicional 
3.- Practicaremos baile e coreografía4.- Exponemos o noso traballo, 
faremos entre todos a valoración da exposición, se se entendeu, como foi a 
utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 

U.D. 8 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do 
sendeirismo nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.- Materiais: acercámonos a cabuiería e a tenda de campaña. 
3.- Facemos un percorrido polo centro seguindo os sinais. 
4.- 5.- 6.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 
5- realizar un cuadro de nós 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: DEPORTE COLECTIVO: O BALONCESTO 



 

U.D. 9 O BALONCESTO 

OBXECTIVOS 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no baloncesto. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e o deporte do 
baloncesto 

 Coñecer as regras e os aspectos culturais do baloncesto. 

 Practicar o baloncesto acercándonos o mais posible ó xogo real. 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos 
deportes colectivos e en concreto no baloncesto. 

 Regras básicas do baloncesto baloncesto. 

 Elementos técnicos e tácticos do baloncesto. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición 
física. 

 Medición da intensidade do esforzo. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, 
introducimos balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns 
dos deportes colectivos. Dandolle especial importancia á cooperación. 
3.- Regras do baloncesto. 
4.- Manexo do balón e pase. Xogo adaptado 
5.- O bote. Xogo adaptado. 
6.- Pase e tiro. Xogo adapatado. 
7.- Fases de ataque e defensa. Posicións Xogo real. 
8.- elementos e sistemas de ataque. Xogo real. 
9.- Sistemas de defensa. Xogo real. 
10.- Avaliación e torneo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento do baloncesto. 
-Elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
segundo da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 2º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 2º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

3º ESO: 
 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.1.1 
EFB3.2.2 
EFB1.2.3 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 



U.D. 2 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do esforzo. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

 Repasar o quecemento xeral e comenzar co específico. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa saúde e 
coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e  relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e pasivos no 
final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. Quecemento 
autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade e a comparamos coa medida inicial. 
Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.2 
EFB1.1.3 
EFB3.1.1 
EFB3.1.4 
EFB3.1.5 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o quecemento, a 
resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. Traballo de medición de 
frecuencia cardiaca. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: BALONMÁN 



 

U.D. 3 BALONMÁN 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do balonmán. 

 Coñecer os elementos técnicos do baloman. 

 Coñecer os elementos tácticos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas defensivos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do balonmán. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do balonmán. 

 Regramento de balonmán. 

 Elementos técnicos do balonmán. 

 Elementos tácticos do balonmán. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o manexo e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e o bote. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos a finta. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.4 
EFB1.2.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da sesión 
10 e das sesións anteriores. Proba práctica dos xestos técnicos e das 
posicións durante o xogo 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros ó nivel alcanzado por 
si mesmo e os demais. 

2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4: SALUD: ALIMENTACIÓN FUERZA Y POSTURA 
 

U.D. 4 SALUD 

OBXECTIVOS 

 Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha 
alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto 
calórico, dacordo coas racións de cada grupo de alimentos e das 
actividades diarias realizadas. 

 Relacionar alimentación e deporte. 

 Coñecer mapa muscular e a súa relación coa postura e a saúde. 

CONTIDOS 

 Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto 
calórico. 

 Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 

 O mapa muscular. 

 A postura correcta. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do tema e do traballo a realizar. 
Seguemento nas sesións doutras unidades didácticas. 
2.- Recollida e análise dos traballos. 
3.- Sesións de traballo de forza, flexibilidade e de relaxación. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB3.1.6 
EFB3.2.3 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario dos conceptos básicos. Traballo persoal sobre 
alimentación. 
PROCEDIMENTAL: Recollida de datos. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas, ós compañeiros, concienciación da 
importancia do tema. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL. BAILES DE SALÓN. 



 

U.D. 5 BAILES  

OBXECTIVOS 

 Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 

 Realizar bailes de salón por parellas, cambiando a parella. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

CONTIDOS 
 Ritmo. 

 Bailes de salón: vals, cha-cha-cha, rock e un suxerido por eles. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Pasos básicos . 
4.- Elaboración da coreografía . 
5- 6.- Elaboración da coreografía. 
7- Pasos básicos de valse enlaces. 
8- Exposición final. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
EFB2.1.4 
 

CONCEPTUAL: Contextualización do ritmo e as actividades rítmicas. 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros amosar desinhibición 
nas exposicións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: BADMINTON 
 

U.D. 6 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.2 
EFB4.1.2 
EFB1.2.1 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos golpeos 
traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 

UNIDADE 7: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 7 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de Galicia 

e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de diferentes 
xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas capacidades 
físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: PRMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 8 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
EFB1.4.3 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PATÍN E HOCKEI 



 

U.D. 9 PATÍN E HOKEI 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de patín que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do patinaxe e o 
hockei 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do hockei. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos dos deportes. 

 Elementos tácticos básicos do dseportes. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de patíns mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do equilibrio e o deslizamento través de xogos. 
3, 4.- Traballo dos xiros e saltos a través do patinaxe de rúa e o patinaxe 
artístico 
5.- Traballo do manexo e os toques co estick. 
6, 7.- Xogo. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
terceiro da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 3º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 3º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 
4º ESO 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 
 

U.D. 1 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a 
saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos 
métodos de adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do 
esforzo. 

 Principios do adestramento. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa 
saúde e coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos coontinuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos 
e  relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (fartlek) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (interval) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (circuito) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e 
pasivos no final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. 
Quecemento autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade. Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 
11.- Elaboro o meu entreno. Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o 
quecemento, a resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. 
Traballo de medición de frecuencia cardiaca. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

OBSERVACIONS 
 

 

 

 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: VOLEY 
 



U.D. 2 VOLEY 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do voley. 

 Coñecer os elementos técnicos do voley. 

 Coñecer os elementos tácticos do voley. 

 Coñecer os sistemas defensivos do voley. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do voley. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do voley. 

 Regramento de voley. 

 Elementos técnicos do voley. 

 Elementos tácticos do voley. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o saque. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase de dedos. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o de antebrazos. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeir@s, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 
 

UNIDADE 3: XOGOS POPULARES E CONDICIÓN FÍSICA 
 

U.D. 3 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 
 
 
 
2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 

mailto:compañeir@s


UNIDADE DIDÁCTICA 4: FORZA-RESISTENCIA 
 

U.D. 4 FORZA RESITENCIA 

OBXECTIVOS 

 Incrementar o nivel de forza resistencia participando na selección 
de actividades e exercicios en función dos métodos de 
adestramento. 

 Coñecer a forza os seus tipos e os seus métodos de 
adestramento. 

 Relacionar esta capacidade coa saúde e o rendemento. 

 Recoñecer, a partir da medición da frecuencia cardíaca, a 
intensidade do traballo. 

 Coidar a postura. 

 Practicar diferentes métodos de relaxación. 

CONTIDOS 

 Forza. Definición. Tipos. 

 Métodos de adestramento. 

 Relación da forza coa condición física. 

 Relación da forza coa saúde. 

 Métodos de relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Recoñecer a capacidade nun circuito onde se traballen todas. 
2.- Exercitamosa forza resitencia a través do xogo de oposición. Xogos de 
relaxación. 
3.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson 
4.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson. 
5.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Schultz. 
6.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. 
Plantexamos un entreno. 
7.- Planifico o meu entreno. 
8.- Planifico o meu entreno. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre a forza e a súa relación coa condición 
física e a saúde. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación e resultado das medicións. 
ACTITUDINAL: Respecto das normas e dos compañeiros, concienciación 
da importancia deste traballo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: RITMO. ACROSPORT 
 

U.D. 5 RITMO E ACROSPORT 

OBXECTIVOS  Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 



 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos ó acrosport e as súas modalidades. 

 Coñecer e resptar as normas de seguridade e axudas no 
acrosport. 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Ritmo. 

 Acrosport: as súas modalidades. 

 Normas de seguridade e axudas. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en parella. 
4.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en tríos. 
5.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en grupos. 
5.- Creamos unha coreografía en grupos. 
6.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
7.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
8.- Expoñemos as nosas coreografías. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recollen os conceptos do ritmo e o 
acrosport 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros, amosar 
desinhibición nas exposicións. 

 

 
 
UNIDADE 6: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 6 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o que son os primeiros auxilios e a súa importancia. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos á prevención no marco das actividades 
deportivas e na vida cotiá. 

 Coñecer e resptar as normas á hora de atender un accidentado 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Prevención nas actividades deportivas e na vida cotiá. 

 PAS. 

 Normas de seguridade e axudas. 

 Inmobilizacions, feridas e hemorraxias atragantamientos e RCP y 
DSA 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación da unidade e da información. 
2.- Practicamos inmobilizacións e transportes. 
3.- Practicamos actuacións ante feridas e atragantamentos. 
4.- Practicamos actuación ante un accidentado inconsciente, posición 
lateral de seguridad. 
5.- Practicamos RCP. 
6.-  Cuestionario. Xogo  Tic 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario. 
PROCEDIMENTAL: Participación, proba práctica. ACTITUDINAL: 
Respecto ás normas e os compañeiros, amosar desinhibición nas 
exposicións. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 7: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 



U.D. 7 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de orientación propias dese 
deporte nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Coñecer os deportes máis practicados na zona (tradicionais). 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

 Práctica dos deportes máis practicados na zona. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.-, 3.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: FÚTBOL SALA 

 

U.D. 8 FÚTBOL 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do fútbol. 

 Coñecer os elementos técnicos do fútbol. 

 Coñecer os elementos tácticos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas defensivos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do fútbol. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do fútbol. 

 Regramento de fútbol. 

 Elementos técnicos do fútbol. 

 Elementos tácticos do fútbol. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Conducción do balón. 
2.- Traballamos a conducción e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e os tiros. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o regate e os saques. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 4º 
da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 4º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 6 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 4º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 
 

 

9.-  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC. UNIDADES ABALAR. TRATAMENTO E 
FOMENTO DA LECTURA_______________________________________________________ 
 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
O tratamento do fomento da lectura realizarase de forma xeral nas diferentes unidades 
didácticas dandolle textos para realizar a parte conceptual da unidade. 
Máis concretamente: 
En 1º da eso a unidade de xogos tradicionais. 
En 2º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación. 
En 3º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación 
En 4º da eso na unidade de primeiros auxilios. 
Recomendaremos lecturas como a revista sport life na súa edición dixital. 
 
 
 
 
TRATAMENTO TIC E ABALAR 
Nos cursos de 1º e 2º,  temos unha ou dúas unidades por trimestre onde utilizamos os equipos 
cos seguintes obxectivos relacionados coas TIC: 

1. Coñecer o aula virtual e o uso que lle imos dar ó longo do curso. 
2. Traballar cun procesador de texto e de diapositivas para a entrega dos traballos. 
3. Uso do correo como método de entrega. 
4. Coñecer e utilizar as ferramentas do espacio abalar, concretamente:  

 
A concreción destes obxectivos están detallados na temporalización das unidades e nas 
propias unidades. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA 
Colaboraremos co departamento de orientacón nas medidas adoptadas. 
 

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDADE_________________________________________________ 
 



O traballo con outras áreas está supeditado á colaboración con outros docentes. Tal e como 
está detallado na programación as áreas de Ciencias Naturais e música son as que comparten 
contidos común e que podemos sincronizar no tempo co fin de facilitar a aprendizaxe do 
alumno. 
 

 

11.- MÍNIMOS  ESIXIBLES______________________________________________________ 
 
Os mínimos da asignatura serán os seguintes en cada curso, adaptando os obxectivos en 
función das dificultades propias do alumnado. 
 
 11.1 Obxectivos mínimos de 1º da Eso 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Recopilar xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento. 
3. Medir o seu nivel de condición física ó principio e o final de curso. 
4. Coñecer os componentes da condición física a través de xogos e exercicios. 
5. Coñeer e traballar as disciplinas de velocidade, salgo de lonxitude e carreiras de fondo 

do atletismo. 
6. Correr de forma inenterrumpida 20 minutos ao seu ritmo. 
7. Coñecer e executar o manexo, pase e lanzamento do balonmán. 
8. Coñecer e executar correctamente o saque, o pase de dedos e antebrazos do volei. 
9. Participar de forma desinhibida en xogos e actividades de imitación e expresión. 
10. Coñecer e realizar xogos tradicionais en Galicia. 

 
11.2 Obxectivos mínimos de 2º da Eso 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Elaborar un traballo que recolla a importancia e os exercicios do quecemento. 
3. Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 
4. Desenvolver a súas capacidades a partir do nivel inicial. 
5. Recoñecer a frecuencia cardíaca de traballo saludable. 
6. Correr durante 20 minutos a ritmo libre. 
7. Mellorar a execución dos aspectos técnicos do bádminton e baloncesto. 
8. Obter una disposición favorable e realizar una  actividade de expresión corporal. 
9. Coñecer e recopilar xogos tradicionais. 
 

 
11.3 Obxectivos de 3º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos na saúde. 
2. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
3. Recoñecer a partir da frecuencia caridaca a intensidade do esforzo. 
4. Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde una alimentación equiibrada. 
5. Realizar bailes en grupo e en parella ou coñecelos si non pode facer a práctica. 
6. Mellorar a execucuón dos aspectos técnicos do bádminton, baloncesto e hockei. 
7. Seguir as iniciación dos sinais de orientación propias dese deporte nun percorrido polo 

centro ou inmediacións 
8. Correr durante 20 minutos a ritmo aeróbico. 

 
11.4 Obxectivos de 4º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
4. Recoñecer a partir da frecuencia cardíaca a intensidade dos esforzo. 



5. Elaborar un plan de entreno dalgunha ou varias capacidades. 
6. Realizar una proba aeróbica e outra anaeróbica. 
7. Coñecer o regulamento dos deportes e xogos practicados. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de varias persoas respetando as axudas e normas de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

accidentes cotiás. 
11. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico. 
12. Participar nas actividades na natureza respetando as normas. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE_________________________________ 

 

O marco normativo ven marcado por: Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral  e o Decreto 320/1996, do 26 de 
xullo, de ordenación da educación de alumnos/as con NEE. 

Hai que ter en conta tamén que calquera alumno/a, ao longo do curso, pode ser 
susceptible de necesitar unhas Medidas de Atención a Diversidade. 

As posibilidades que temos de atención á diversidade, e que afectarían o traballo na 
área de E.F serían: A.C. Individualizada, Reforzo, Recuperacións e outros apoios, 
Agrupamentos específicos, Apoios a alumnos/as con NEE, Ensinanza titorada, grupos de 
aprendizaxe de lingua para alumnos/as procedentes do extranxeiro. 

  

 Considero o/a alumno/a con NEE como un alumno/a que vai requerir respostas 
diferentes por parte do centro, e polo tanto do profesor. Determinados alumnos/as van a 
necesitar máis axuda que o resto de compañeiros, e eu como profesor son o responsable 
de que cada alumno/a conquira os obxectivos propostos facilitándolles as tarefas 
adecuadas e os medios necesarios para elo. 

“Sempre que sexa posible, os/as alumno/as dun cento educativo con certa alteración 
relacionada coa saúde, deben de intervir nas clases de E.F. coa maior normalidade 
posible…..”. (Arráez, 1998)  

ALUMNOS/AS CON N. E. ESPECÍFICAS E DE APOIO EDUCATIVO     __      . 

o Alumnos/as con dificultades físicas: respiratorias, motoras, auditivas,... 

o Alumnos/as con dificultades psíquicas (problemas de aprendizaxe, minusvalías, lesións 
cerebrales, transtornos de conducta…): 

o Alumnos/as con dificultades sociais-culturais (problemas de adaptación, integración, 
entorno socio-cultural desfavorecido…) 

¿QUÉ FAREI ANTE ESTES CASOS?               _____                                       . 

o No caso de que o alumno poida desenrolar o currículo ordinario as medidas que tomaría 
afectarían a Elementos Non Prescriptivos do Currículo, isto é: adaptacións en 
metodoloxía, organización, material, temporalización, comunicación...... 

o Nos casos nos que se comproba que o alumno non é capaz de conseguir os obxectivos 
propostos, e polo tanto non é capaz de seguir o currículo ordinario recurrirei ás 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. Nestes casos determinarase a 



situación do alumno con respecto aos obxectivos de referencia. O importante é que logre 
alcanzar uns obxectivos acordes coas súas posibilidades, que sexan funcionais, 
significativos e que permitan compensar minusvalideces manifestas. 

Nas situacións de A.C.I., estas realizaranse á vista do Certificado médico oficial no que 
consten especificados con claridade as limitacións de acción que teña a persoa e o informe 
tanto do Departamento de E. F. como do Departamento de Orientación. Así se 
establecerán e seleccionarán os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán 
acordes ás capacidades que se pretenden valorar. A estes alumnos elaborareilles uns 
apuntes (contidos teóricos) adecuados as súas características. 

 

13.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA____________ 
 

Seguirei a lexislación correspondente: Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se 
regula a avaliación na ESO na CCAA Galega, e o Decreto 133/2007 do 5 de xullo, que 
establece os criterios de avaliación. 
 A avaliación será Normativa e Criterial, pero sobre todo empregarei esta última 
comparando os resultados do alumno/a con outros conseguidos por el mesmo nas mesmas 
probas ou con respecto a un criterio fixado de antemán, valorando o progreso do alumno/a e do 
seu esforzo. 

A avaliación do proceso será retroalimentadora, esto é que poderá ser reformada en 
función dos resultados que se van acadando. Distinguirei tres intres clave: 
o Avaliación inicial: O inicio do curso, permitiráme identificar o punto de partida dos/as 

alumnos/as, coa finalidade de adecuar o proceso á realidade do grupo. Terei en conta os 
coñecementos previos do/a alumno/a (Anexo III), así como o seu nivel de C.F. e 
habilidade deportiva, para adaptar as novas actividades de forma progresiva.  

o Avaliación continua ou formativa: Realizarase un seguimento diario da evolución das 
diferentes capacidades do alumno/a. Desenvolvemento individual e información do seu 
proceso de mellora e evolución. 

o Avaliación sumativa: a través da cal os/as alumnos/as terán información relativa ao grado 
de consecución dos obxectivos establecidos. 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE XULLO_______________________________________________ 

Teranse en conta os mesmos criterios de avaliación que para a convocatoria ordinaria. 
A proba será teórico-práctica (a parte práctica será dada a coñecer aos alumnos en caso de 
non superar a materia na convocatoria ordinaria ) en caso de que os alumnos fallasen en 
aspectos actitudinais, estes alumnos/as a maiores entregarán un traballo de educación en 
valores (a escoller de entre varias opciós). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN___________________________________________ 
 



Empregarei diferentes instrumentos e coa súa aplicación tratarei de acadar unha 
avaliación subxectiva (instrumentos de observación e rexistro) e unha avaliación obxectiva 
(probas, test,...) e sempre referente ao alumno/a. Así mesmo en determindas momentos 
utilizarei a Autoavaliación  

 
AVALIACIÓN DO ALUMNO/A____________________________________________________ 
o Probas teóricas: tipo test, preguntas cortas:Traballos de aplicación teórico-prácticos; 

Probas orais; Elaboración de traballos na libreta de clase. 
o Avaliación de procedementos:  Planillas de observación , Listas de control (Anexo VI), 

escalas de estimación,.... de cara a observar a realización das tarefas esixidas. Probas de 
tipo práctico. Creación de contidos na libreta de clase.      

o Avaliación de actitudes: Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; Autoavaliación de 
actitudes do alumno/a,... 

  
AVAL. DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE__________________ 
o Cuestionario de avaliación do profesor a cumprimentar polos alumnos/as. 
o Autoavaliación con reflexión por parte do profesor en canto ao grado de consecución dos 

obxectivos propostos na programación. 
o Valoración do impacto da EF sobre os alumno/as,... 
 
 
15.- SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN_____________________________________________ 
 

Estableceráse tendo en conta os criterios de avaliación establecidos, e según os 
seguintes porcentaxes establecidos para cada tipo de contido: 

o CONTIDOS CONCEPTUAIS (30%):“SABER”. Pretenderei que o/a alumno/a coñeza os 
elementos máis básicos que sustentan os Cont. procedimentais.  

o CONTIDOS PROCEDIMENTAIS (40%):“SABER FACER”, dado o caracter eminentemente 
práctico da área supon un dos contidos a destacar, é a base para estructuraranse os 
demais.Efectuaranse probas prácticas evaluables o final de cada contido. 

o CONTIDOS ACTITUDINAIS (30%): “SABER ESTAR”: A cooperación, a implicación nas 
actividades e o respeto serán aspectos importantes a valorar durante as sesións. Os 
alumnos parten con 10 puntos,no caso de que lles faga algunha anotación negativa na 
planilla de observación actitudinal, estes  puntos irán mermando, cada anotación  
suporálles un 0.25/0,5/ou 1 menos dependendo da falta. O alumno poderá ter anotacións 
positivas: O alumno participa activamente, colabora,crea boa dinámica de grupo,ten unha 
actitude positiva cara o deporte, etc . Os alumnos/as que repetidamente non teñan a 
vestimenta adecuada e non teñan xustificación: serán valorados negativamente( 
descontarse 0.25 no primer aviso, 0,5 no segundo,e 1 no terceiro. A partir de aquí 1 punto 
por día ). 

o CADA APARTADO DOS ANTERIORES VALÓRASE SOBRE 10 E DESPOIS FAISE A 
MEDIA PROPORCIONAL AO CONTIDO. No caso en que nalgún tema non se valore algún 
dos contidos farase a media aritmética entre os dous restantes.Por exemplo no caso de 
facer una coreografía e non valorar os contidos conceptuais, faría a media entre actitude e 
exame práctico. 

o Os alumnos terán que obter un mínimo de 30% en cada apartado para facer media . 
Excepcionalmente poderase baixar esta porcentaxe a alumnos con dificultade grande nos 
contidos procedimentais e/ou conceptuais. 

 

o Entrega de caderno de clase :teñen que anotar a parte principal da clase,  e os traballos e 
anotacións teóricas. No caso de non facer  proba teórica este caderno incluirá os contidos 
conceptuais.Este caderno incluirá os traballos que se encomenden e fará media coa proba 
teórica se se faga. Valórase  os contidos e a presencia. Se o alumno/a non o entrega 
estará suspenso/a. 



OS/AS ALUMNOS/AS PODERÁN SUBIR A NOTA.- Penso que é importante a participación e 
a implicación do alumnado non só nesta área, se non tamén nas actividades do centro, por eso 
valorarei de xeito positivo (0.25 máis – máximo 1 punto por apartado): 

- Participación nas Competicións Internas (como xogador/a, árbitro, organizador/a,...)(0.25 
por cada competición/ o longo do curso haberá diferentes competicións). 

- Resumo de Libros e Artigos periodísticos relacionados coa actividade física e o deporte 
,contribuindo deste xeito á competencia lectora. 

 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS LESIONADOS/AS: Os/as alumnos/as que por prescripción 
médica, non poidan seguir o currículo a nivel procedimental, atenderán aos seguintes criterios 
de avaliación: 

 Copia da práctica no caderno de clase (igual que para os que por diferentes motivos non 
realicen a práctica – malestar, non traer roupa adecuada,..) que reflicte o desenvolvemento 
de todas as sesións durante o periodo de lesión. 

 Entregarán un traballo sobre un tema, en consoancia cos contidos impartidos nesa 
avaliación. 
Todo alumno/a con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que presentar unha 

serie de actividades, estas deberán entregarse correctamente realizadas e no prazo de tempo 
esixido. De non ser así, o alumno/a non poderá aprobar a materia de Educación Física na 
convocatoria de Xuño. 

 
 
 
16.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DE PENDENTES_____________________________ 
 

O alumnado suspenso poderá recuperar mediante a superación do examen 
correspondentes ás convocatorias pertinentes ou se no momento detas, ten unha valoración 
positiva no curso no que se atope, e neste caso o profesor poderá mandarlle algún traballo. En 
ambos casos poderá haber un examen de aptitud física que previamente será anunciado. 

 

 
 
 
17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES__________________________________________ 
 
- Rutas senderismo 
- Rutas ciclistas 
- Competicións deportivas nos recreos 
- Día do deporte 
- Saída de 2-3 días para a realización de actividades na natureza  3º E 4º ESO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

18. METODOLOXÍA____________________________________________________________ 

              Creo máis nas tendencias relacionadas cos pedagogos da escola nova (implicación do 
alumno  como elemento activo). Sempre que sexa posible empregarei estilos de ensino que 
atravesen a barreira cognitiva.  

  Empregarei os estilos de ensinanza de Mouska Mouston.: Mando Directo, Asig. de 
tarefas, Ensinanza recíproca, Autoavaliación, Grupos reducidos, Microensinanza, Grupos de 
nivel, Inclusión, Descubrimento guiado, Resolución de problemas,… 

 Gustaríame recalcar que para sesións moi técnicas ou que teñan certo grao de risco é 
conveniente un estilo directivo, en contraposición doutras nas que convén que o alumno 
experimente, como é o caso da Expresión corporal. De tódolos xeitos non son compartimentos 
estancos, nunha mesma sesión poden convivir varios estilos.  

 Sempre que sexa posible a estratexia será global (global pura, global con polarización 
da atención, global con modificación da situación real), esto supón a aprendizaxe  como 
resultado do establecemento de relacións entre o novo e o aprendido ou o vivido. Ainda que en 
ocasións recurrirei a estratexias analíticas (pura, secuencial e progresiva),. Tamén nalgunhas 
ocasións estratexias Mixtas, realizando combinacións das antes citadas. En función das 
distintas situacións de clase utilizarei unhas ou outras. 

           As correccións serán sempre positivas (feedbacks) e as sesións dinámicas e motivantes, 
intentado evitar perdas de tempo innecesarias 

 

19.- AVALIACIÓN DO PROFESOR E DO PROCESO. EXPOSICIÓN DA PROGRAMACIÓN 
PARA O ALUMNADO__________________________________________________________ 
 
Para poder avaliar este proceso en busca da calidade, a valide e a fiabilidade da mesma 
aparee o término metavaliación. O seu obxectivo é aseguar a calidade dos procesos 
evaluativos, evitar ou correxir prácticas incorrectas, sinalar o camiño para o perfeccionamento e 
promover unha maior compresión de ditos procesos. Por sete motivo para a avaliación da 
práctica docente, pasaránse uns cuestionarios ós alumnos ó final do curso para coñeer aqueles 
aspectos que funionan e que foron exitosos e cales dberían ser modificados. 
En canto á avalición do proceso de enxinanza aprendizaxe, o profesor e alumnos deberán 
encher obxectivamente uns cuestionarios para poder saber si cumpliron os obxectivos ou se a 
metodoloxía e as tarefas propostas en clase eran adecuadas. 
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CONTEXTO DO CENTRO 
 

O CPI Tino Grandío sitúase no núcleo urbano de Guntín, zona de economía 
basicamente agropecuaria e cunha poboación maiormente dispersa en aldeas 
e predios con casas illadas, o que inflúe necesariamente na idiosincrasia do 
CPI: lugar de encontro de non poucos nenos e rapaces que só ocasionalmente 
se relacionan fóra do centro, ben por cuestión de distancia e falta de 
transporte, ben por ter que colaborar co mantemento da explotación 
familiar. 

O aproveitamento do tempo na clase resulta decisivo para a formación 
académica, que debe compaxinarse coa socialización do alumnado nun 
equilibrio non sempre doado. 

O CPI imparte docencia das etapas de Educación Infantil, Educación 
Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria, o que facilita a transmisión de 
información das peculiaridades de aprendizaxe que presenta cada alumno ao 
longo da súa escolarización no centro. A práctica maioría do alumnado é 
galegofalante, o que non supón barreira algunha para a integración do 
alumnado doutras comunidades autónomas ou doutros países. 

O alumnado de extracción rural presenta un baixo nivel de conflitividade e 
indisciplina, sendo puntuais e excepcionais os casos graves de faltas de 
comportamento e de absentismo escolar. 

 
 

ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE EPVA 
 

O Departamento de Educación Plástica e Visual e Audiovisual no presente 
curso está formado por un único membro con cargo de xefa do mesmo, a 
profesora María González Gómez, que está cubrindo una interinidade con 
contrato ata o 15 de setembro do 2022. 

O Departamento de Educación Plástica, Visual e Audiovisual (adscrito ao 
Departamento de Música) asume a docencia da materia en 1º e 3º de ESO. 

Sesión de xefatura do departamento 

 
Segundo a normativa vixente, a xefa de departamento dedicará unha sesión 
semanal a abordar asuntos propios do seu cargo. Esta sesión figura a 5ª hora 
dos mércores no horario da profesora da materia e xefa do departamento. 

As horas de impartición da materia son: dúas sesións semanais en 1º e dúas 
sesións en 3º da ESO. 
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Alumnado e niveis para o curso 2021-2022 

 
O departamento imparte docencia ao alumnado distribuído nos seguintes 

grupos e niveis: 
1º ESO: 10 alumnos/as. 
3º ESO: 16 alumnos/as. 

 

 
Alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores: Non hai 



Programación didáctica EPVA CPI Tino Grandío Guntín 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EPVA 
 

A actual programación didáctica baséase na LOMCE para os niveis de 1º e 
3º  de ESO. 

 

OBXECTIVOS DA ESO (LOMCE) 

 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos 

e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos; adestrarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 
mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 
e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 
de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver pacificamente os 
conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos 
e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito 
apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 
da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 
medio natural, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e de 
representación. 
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CONTRIBUCIÓN DA EPVA (LOMCE) AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores 

competenciais, no que aparecen os contidos reconfigurados dende un 
enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; hai que 
lembrar que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para tal fin, é 
necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a 
aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é 
imposible; debido a iso, cada unha destas divídese en indicadores de 
seguimento (entre dous e cinco por competencia), que permiten describila 
dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste 
do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa 
vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que 
describan o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de 
seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en 
infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en 
desempeños competenciais, redactados en terceira persoa do singular do 
presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia 
que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e 
obxectivable. Para o seu desenvolvemento, pártese dun marco de descritores 
competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e 
cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos 
transversais, tales como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, 
o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde 
todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensino- 
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

 

Por outra banda, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, 
presentes en todas as áreas, axudarán a que os alumnos e alumnas aprendan 
a desenvolverse na sociedade e a colaborar na súa mellora. 

A diversidade dos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe 
diferentes, conducen a traballar dende as diferentes potencialidades de cada 
un deles, para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual incidirase no 
adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé 
nos descritores máis afíns á área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica así como o 
afondamento en aspectos espaciais da realidade e da súa representación 
gráfica. Tamén na área se adestran procedementos relacionados co método 
científico, como son: a observación, a experimentación, o descubrimento, a 
reflexión e a análise. 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 
• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no medio 

natural e as repercusións para a vida futura. 
• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

Comunicación lingüística 
Esta área contribúe á adquisición da competencia lingüística na medida en 

que favorece a comprensión e a expresión oral e escrita ao promover o 
coñecemento e a utilización do vocabulario específico referido á expresión 
artística e ao explorar diferentes canles de comunicación. 
Os descritores que priorizaremos serán: 
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, 

nas diversas situacións comunicativas. 
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• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 
en calquera situación. 

 

Competencia dixital 
Dentro da área aparecen contidos que fan referencia ao ámbito audiovisual 

e multimedia, dándolle especial importancia ao uso de ferramentas 
tecnolóxicas, para a creación de producións audiovisuais. 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 
Conciencia e expresións culturais 

A área de Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe, 
especialmente, a adquirir a competencia artística e cultural. Xa que se pon a 
énfase en ampliar o coñecemento dos diferentes códigos artísticos e na 
utilización das técnicas e dos recursos que lles son propios. O alumnado 
aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da linguaxe 
visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas. Por 
outra parte, contribúese a esta competencia cando se experimenta e investiga 
con diversidade de técnicas plásticas e visuais e é capaz de expresarse a través 
da imaxe. 
Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descritores: 
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

 

• Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián. 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 
Esta área é unha boa ferramenta para potenciar a competencia social e 

cívica. Na medida en que as producións artísticas se poden presentar como 
traballo en equipo, sendo unha oportunidade para fomentar a cooperación, o 
respecto, a tolerancia, etc. Por outra parte o fomento da creatividade na aula, 
leva a valorar diversos enfoques e propostas. 
Para iso adestraremos os seguintes descritores: 
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 
• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e de ideas. 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Esta área colabora en boa medida na adquisición do sentido de iniciativa e 

do espírito emprendedor xa que en todo proceso de creación hai que 
converter unha idea nun produto e para iso hanse de desenvolver estratexias 
de planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de 
resultados. Este proceso sitúa o alumnado ante un feito que o obriga a tomar 
decisións de xeito autónomo. Todo isto, xunto co espírito creativo, a 
experimentación, a investigación e a autocrítica fomentan a iniciativa e o 
espírito emprendedor. 
Os descritores que adestraremos son: 
• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 
• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
• Encontrar posibilidades no arredor que outros non aprecian. 
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Aprender a aprender 
Esta materia contribuirá á competencia para aprender a aprender na 

medida en que favoreza a reflexión sobre os procesos e a propia 
experimentación creativa, xa que esta implica a toma de conciencia das 
propias capacidades e recursos, así como a aceptación dos propios erros como 
instrumento de mellora. 

 

Os descritores que adestraremos son: 
• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 
 

CONCEPTOS CLAVE 
 

(Orde OCD 65/2015. BOE 29/1/2015) 
 

Desenvolvemento curricular 2º nivel de planificación curricular. Elabórao a CCP e apróbao   o Claustro. Inclúese no PEC. 

Programacións 
didácticas 

3º nivel de planificación. Realízanas os departamentos didácticos. 

Programación da aula 4º nivel de planificación. Realízaa o profesorado. 

Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. Debe 

responder a: 1) Que, cando e como ensinar? 2) Que, cando e como avaliar? 3) Como atender á diversidade. 

Criterios de avaliación Son os que deben servir de referencia para valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe Especifican os criterios de avaliación concretando o que o alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o rendemento ou o 

logro acadado. Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse mediante os indicadores de logro. 

Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisicións dos estándares e forman parte dos criterios de cualificación dos 

mesmos. O instrumento idóneo para identificar a gradación sería a rúbrica. O profesor debe definir os indicadores e poñelos en práctica 

 Grao de consecución dun  estándar Sinala o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superar a materia (Art. 13º, 3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao 

esixido, máis imprescindible é o estándar. 

 Estándares imprescindibles Son os estándares mínimos esixibles para superar  un área. O seu grao de consecución debe estar próximo ao 100%. Non se nomean en Galicia. 

Procedementos e instrumentos Fixados polo Proxecto Curricular do Ministerio de Educación en 1992. Habería que engadir rúbricas   ou escalas e os portfolios. 

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia. 

Portfolio Achega de produción do alumno. 

Outros aspectos  
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Gradación dos estándares Sirve para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfil de área Conxunto de estándares dunha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo.  (art. 5º, 6 Orde ECD 65/2015). 

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave. (Art. 5º, 7 Orde ECD 65/2 015). 

Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores. (Art. 7º, 3 Orde ECD 65/2015). 

Nivel de desempeño das 

competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación (…) que teñan en conta á atención á diversidade. 

(Art. 7º, 4 Orde ECD 65/2015). 

Tarefa É a acción ou conxunto de acción orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes 

dispoñibles para elaborar un produto relevante. A tarefa integra actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e 

criterios 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido 1. 1 / Contido 1 do bloque. 

Identificación de estándares Exemplo: XH B1.1.2 

XH: Abreviatura da área de Xeografía e Historia. 
B1. Bloque de contidos ao que pertence o estándar. 

1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 

2: Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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EPVA. 1º DE ESO 
 
 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  

(a secuenciación dos contidos pode variar segundo as necesidades do alumnado ou se a profesora o considera conveniente) 
 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
 U.D. Bloque Contido Mes Sesións 
  B1 Bloque 1: Expresión plástica   

  B1.1 -Elementos configurativos da  imaxe: punto, liña e plano. 
-Aprecio do uso que os artistas fan do punto, a liña e o plano para aplicalo ás propias 

composicións 

-O punto como o elemento máis sinxelo na comunicación visual. 

-Posibilidades gráficas e expresivas da liña en relación ao seu trazado, ao seu grosor 
ou á súa velocidade. 

- Calidades do plano como elemento compositivo e como construtor de volume 

  

  B1.2   

1ª 1 B1.3 Outubro 7 

  B1.4   

  
B1.5 

  

  B1.6 -Elementos de expresión plástica: liña textura e cor. Out./  

1ª 2 B1.7 -Composición: elementos. Nov. 4 
  B1.8 -O ritmo na composición.   

  B1.9 -A cor  coma fenómeno físico e visual. Mestura aditiva e mestura substractiva Nov. 6 

1ª 3 B1.10 -Círculo cromático. Cores complementarias   

  B1.11 -Texturas naturais e artificiais. Capacidade expresiva das texturas. Dec.  

1ª 4 B1.12 -Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas secas, húmidas e mixtas.  4 

  B2 Bloque 2: Comunicación audiovisual   

  B2.1 -Imaxe e comunicación visual. Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe figurativa e 

imaxe abstracta. 

-Comunicación visual. Símbolos e iconas. 
-Comunicación visual: características e lementos que interveñen nela 

-Funcións das mensaxes na comunicación visual e audiovisual. 

  

1ª/2ª 5 B2.2 Dec./ 9 
  B2.4 Xan.  

  B2.5   

2ª 5 B2.3 -O cómic: medio de expresión. Linguaxe do cómic. Feb. 7 

  B3 Bloque 3: Debuxo ténico   

  B3.1 -Elementos xeométricos fundamentais: punto, liñas e direccións. Posicións relativas 

entre rectas: paralelas, cortantes e perpendiculares. 

-Manexo da escuadra e cartabón para o trazado de paralelas, perpendiculares e 
rectas a 45º 

  

2ª 6  Marzo. 6 

  B3.2   
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  B3.3 -Circunferencia e círculo. A circunferencia como lugar xeométrico básico no plano. 
-Manexo do compás. Dividir a circunferencia en dous, catro, seis u oito partes iguais 

usando o compás. Realizar motivos decorativos co manexo do compás. 

  

2ª 6 B3.4 

  B3.5 -Ángulos. Clasificación de ángulos e posición relativos. 
-Trazado de ángulos con escuadra e cartabón. 

-Realizar operación con ángulos. Medidas angulares. Transporte de medidas 

angulares. 
-Bisectriz dun ángulo. A bisectriz como lugar xeométrico básico no plano. 

  

  B3.6   

2ª 7 B3.7 Marzo/ 6 
   Abril  

  B3.8   

  B3.9 -Concepto de medida. Operacións con segmentos coa axuda da regra ou utilizando o 

compás. 

-Mediatriz dun segmento. A mediatriz como lugar xeométrico básico no plano. 

-Teorema de Thales. Aplicacións do teorema de Thales para dividir un segmento en 

partes iguais e para escala dun polígono. 

-Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 

  

2ª/3ª 8 B3.10 Abril. 6 

  B3.11   

  
B3.12 

  

  B3.13 -Triángulos. Clasificación dos triángulos en función dos seus lados e dos seus ángulos. 

Propiedade fundamental dos triángulos. 

-Construción de triángulos. 
-Liñas e puntos notables dos triángulos. 

-Triángulo rectángulo: características e construción dun. 

-Cuadriláteros: clasificación e propiedades. 
-Construción de cuadriláteros. 

-Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. 
-Construción de polígonos regulares inscritos nunha circunferencia. 

  

  
B3.14 

  

  B3.15 Maio/ 12 

3ª 9 B3.16 Xuño  

  B3.17   

  B3.18   

  B3.19   

  B3.20   

 

 
Contidos mínimos 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 
 
 

 
1 

B1.1 
B1.2 

 
B1.1 

 
CCEC 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións gráfico 
plásticas propias e alleas. 

 
10% 

 
10% 

     
 

  
 

     

 
 
 

B1.2 
B1.3 
B1.4 

 
 
 

 
B1.2 

 
CAA 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico- 
plásticas. 

 
10% 

 
10% 

     
 

   
 

    

CSIEE 
EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto 
de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. 10% 10% 

     
 

   
 

    

 

CCEC 

EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e 
as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) 
e a presión exercida na aplicación, en composicións a man alzada, 
estruturadas xeométricamente ou máis libres e espontáneas. 

 

70% 

 

60% 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
B1.6 

 
B1.3 

 
CCL 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando 
diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, 
texturas, cores, etc.). 

 
50% 

 
50% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 
 
 
 

B1.7 
B1.8 

 
 
 
 
 
 

B1.4 

 

CCL 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e 
obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción 
e ritmo. 

 

10% 

 

10% 

    
 

 

 
 

 

     

 
CSIEE 

EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas por escrito. 

 
10% 

 
10% 

     
 

 
 

      

 
CCEC 
CSIEE 

EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes 
procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

 
50% 

 
20% 

     
 

     
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e agrupados do natural 
ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu ámbito. 

 
10% 

 
10% 

     
 

   
 

    

3 
B1.9 
B1.10 B1.5 CSC 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, 
estudando asíntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 50% 100% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
B.1.11 

 
B.1.6 

 
CCEC 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante 
as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións abstractas ou 
figurativas. 

 
50% 

 
30% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.7 

CCEC 
EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 

 

40% 
 

10% 
     

 
     

 
  

 
CCEC 

EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro 
en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

 
30% 

 
5% 

     
 

     
 

  

 
 

CCEC 

EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 
 

50% 

 
 

25% 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

     
 

 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 
25% 

 
15% 

     
 

     
 

  

 

CCEC 
EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 

 

10% 
 

5% 

 
 

   
 

      
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

 
10% 

 
5% 

    
 

 
 

     
 

  

 
CCEC 

EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario para 
a elaboración das actividades. 

 
10% 

 
5% 

     
 

 
 

      

Bloque 2. COMNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
 

 
1ª/2ª 

 
 
 
 

 
5 

 
 

B2.1 

 
 

B2.1 

CCL EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas.  

 
50% 

 

 
40% 

     
 

   
 

 

    

CCL EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. 
    

 

 
 

CD 
EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

 
B2.2 

 
B2.2 

CCL EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  
50% 

 
40% 

     
 

 
 

   
 

   

CD EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 
 

 

 



Programación didáctica EPVA CPI Tino Grandío Guntín 

 

 
 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 

 
2ª 

 
 
 

 
5 

B2.3 B2.3 CCL 
EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas 
e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. 50% 100% 

 

 
   

 
 

 
 

 
    

 
  

B2.4 B2.4 CCEC 
EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual. 30% 10% 

     
 

     
 

  

 

 
B2.5 

 

 
B2.5 

CSC 
EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación audiovisual. 

 

 
30% 

 

 
10% 

     
 

 

     
 

 

  

 

CD 
EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

 
6 

B3.1 B3.1 CAA 
EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 50% 30% 

     

 
 

 
      

 
B3.2 

 
B3.2 

 
CMCCT 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares 
a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 
e cartabón con suficiente precisión. 

 
70% 

 
50% 

    
 

      
 

  

B3.3 B3.3 CD 
EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 30% 10% 

    
 

      
 

  

 
B3.4 

 
B3.4 

 
CMCCT 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando 
o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o triángulo 
equilátero que se posibilita. 

 
10% 

 
10% 

     
 

    
 

   

 
 

 
7 

B3.5 
B3.6 

B3.5 CSIEE 
EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra 
e no cartabón. 90% 25% 

     
 

     
 

  

B3.7 B3.6 CMCCT 
EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás. 

 

20% 
 

15% 
 
 

 

   
 

 

      
 

 

  

B3.8 B1.1 CCEC 
EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra 
e compás. 

 

70% 
 

60% 

 
 

 
8 

B3.9 B3.7 CMCCT 
EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo 
coa regra ou utilizando o compás. 20% 15% 

 

 
 

   

 
 

      

 
 

  

B3.10 B3.9 CMCCT 
EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás 
e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 70% 40% 

B3.11 B3.10 CCEC 
EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o 
teorema de Thales. 

 
60% 

 
30% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

SIGLAS DAS COMPETENCIAS SIGLAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

CC: Competencias clave. 
CCL Competencia de comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas de ciencia e tecnoloxía. 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Competencia de aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CL: Comprensión lectora. 
EOE: Expresión oral e escrita. 
CA: Comunicación audiovisual. 
TIC: Tecnoloxías da información e comunicación. 
EMO: Emprendemento. 
EC: Educación cívica. 
PV: Prevención da violencia. 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

cont idos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
 

 
8 

B3.11 B3.10 CSIEE EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales. 10% 5%     
 

    
 

    

 
B3.12 

 
B3.11 

 
CMCCT 

EPVAB3.11 .1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 
15% 

 
10% 

     
 

       

  
CCEC EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus 

lados e os seus ángulos. 
50% 5% 

    

 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
B3.14 

 
B3.13 

 
CAA 

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramentas. 

 

50% 
 

40% 
 

 

    
 

     
 

  

 
B3.15 

 
B3.14 

 
CSIEE 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro 
de calquera triángulo, construíndo previamente as medianas, as 
bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

 
25% 

 
5% 

 
 

   
 

      
 

  

 

B3.16 
 

B3.15 CMCCT 
EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 

 

50% 
 

5% 
 

 

   
 

      
 

  

B3.17 B3.16 CCEC EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 25% 5%    
 

   
 

   
 

   

 

B3.18 
 

B3.17 CAA 
EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 50% 40% 

     
 

     
 

  

B3.19 B3.18 CCEC 
EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou ir regular. 

10% 10% 
 

 
    

 
  

 
     

 

B3.20 
 

B3.19 

 

CMCCT 
EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, inscritos nunha circunferencia. 

 

90% 
 

90% 
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EPVA. 3º DE ESO 
 
 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

(a secuenciación dos contidos pode variar segundo as necesidades do alumnado ou se a profesora o considera conveniente) 
 

 
Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

 /U.D. Bloque Contido Mes Sesións 
  B1 Bloque 1: Expresión plástica   

  B1.1 -Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas e deseño   

  B1.2 -O proceso creativo desde a idea inicial ata a execución definitiva. aplicalo ás propias   

   composicións   

1ª 1 B1.3 -A imaxe como representación da realidade. Iconicidade na imaxe gráfica. Niveis de Out 6 
   iconicidade.   

  B1.4 -O bosquexo ou apuntamento como estudo previo ao resultado final.   

  B1.5 -Natureza da cor. Cor luz e cor pigmento. Out./  

1ª 2 B1.6 -Temperatura da cor. Nov. 7 
  B1.7 -Simbolismo da cor.   

1ª 3 B1.8 -Materiais e técnicas de debuxo e pintura. Técnicas plásticas: secas, húmidas e mixtas Nov. 4 

  B2 Bloque 2: Comunicación audiovisual   

  B2.1 -Percepción visual. Proceso perceptivo.   

  B2.2 -Constantes perceptivas de forma, tamaño e cor.   

  B3.3 -Ilusións ópticas.   

2ª 4 B2.4 -Leis ou principios da Geatalt. Dec./ 8 
  B2.6 -Linguaxe visual. Signo visual. Significante e significado. Xan.  

  B2.7 -Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a imaxe.   

  B2.8 -Denotación e connotación.   

  B2.5 -Imaxe en movemento: posibilidades expresivas.   

  B2.9 -Fotografía. A fotografía como medio de comunicación. Xan./  

2º 5 B2.10 -Linguaxes visual e audiovisual: función e códigos. Feb. 8 
  B2.11 -Recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais.   

  B2.12 -Publicidade: principais recursos visuais empregados nela.   

  B2.13 -Cine. O cine como medio de comunicación.   

  B2.14 -Linguaxe multimedia como ferramenta de traballo.   
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  B3 Bloque 3: Debuxo técnico   

2ª 6 B3.1 -Lugares xeométricos fundamentais. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. Febreiro 2 

2ª 7 B3.2 -Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. Clasificación dos polígonos. Marzo 3 
  B3.3 -Construción de polígonos regulares dado o lado.   

  B3.4 -Tanxencias e enlaces. Propiedades e consideracións xeométricas das tanxencias.   

  B3.5 -Tanxencias e enlaces en curvas técnicas: óvalos e ovoides.   

3ª 8 B3.6 -Propiedades e características das tanxencias en óvalos e ovoides. Mar./ 9 
  B3.7 -Enlaces en curvas técnicas. Espirais: propiedades e características. Abril  

  B3.8 -Redes modulares: cadrada e triangular. 

-Concepto de simetría, xiro e traslación aplicado ás  composicións modulares. 

-Representación obxectiva de sólidos. Introdución aos sistemas de medida e sistemas 

perspectivos. Vistas diédricas dun sólido. 

-Introdución ás axonometrías e ás súas características. Axonometría cabaleira aplicada a 

volumes sinxelos. 

-Axonometría isométrica aplicada a volumes sinxelos. 

  

  B3.9   

  B3.10   

   Maio/  

3ª 9 B3.11 Xuño 11 

  
B3.12 

  

 

 

Contidos mínimos 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 

Tr. ind. 

 

Tr. gpo. Cad.  Rub.  Obs. 

 

CL  EOE CA TIC EMP EC  PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
            

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª 

 
 
 

 
1 

 

 
B1.1 

 

 
B1.1 

 
CAA 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas porescrito, axustándose aos obxectivos 
finais. 

 
 

50% 

 
 

33,3% 

     

 
 

     

 
 

  

 
CSIEE 

EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración 
de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas múltiples 
aplicacións. 

B1.2 B1.2 CSIEE 
EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución definitiva. 10% 33,3% 

     
 

  
 

     

B1.3 
B1.4 

 
B1.3 

 
CCEC 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 
10% 

 
33,3% 

     
 

   
 

    

 
 
 

2 

 
 
 

B1.5 
B1.6 
B1.7 

 
 
 

B1.4 

 
CIEE 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, aplicando 
as TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas. 

 
60% 

 
45% 

     
 

     
 

  

CSC 
EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas. 

60% 45% 
 

 
   

 
      

 
  

 

CSIEE 
EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas condiferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións por medio do uso da cor. 

20% 10% 
 

 
   

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
B1.8 

 
 
 
 
 
 

 
B1.5 

 

CCL 
EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da actividade. 50% 15% 

     
 

   
 

    

 
CCEC 

EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro 
en composicións figurativas e abstractas mediante a aplicación do 
lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

 
40% 

 
15% 

 
 

   
 

      
 

  

 
 

CCEC 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas 
segundo o grao de opacidade e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

 
 

70% 

 
 

50% 

 
 

 

   
 

 

      
 

 

  

 
CAA 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 
40% 

 
2,5% 

     
 

     
 

  

CSIEE EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comunicativos. 30% 2,5% 
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RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 
1ª 

 

 
3 

 

 
B1.8 

 

 
B1.5 

 

CSC 
EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

 

50% 
 

5% 
     

 

      
 

 

 
CSC 

EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario para 
a elaboración das actividades. 

 
90% 

 
10% 

     
 

      
 

 

Bloque 2. COMNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
 
 
 
 

1ª/2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

B2.1 
B2.2 

B2.1 CAA 
EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos. 

10% 20% 
     

 
   

 
    

 

B2.3 
B2.4 

 

B2.2 

CSC EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis 
da Gestalt. 

20% 
 
 

20% 

     
 

      
 

 

CCEC EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 

20% 
 

 
         

 
  

B2.5 B2.3 CD EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos. 

30% 25% 
 

 
       

 
    

B2.6 B2.4 CCL EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual. 10% 5%     
 

  
 

      

 

 
B2.7 
B2.8 

 
 

B2.5 

CCL 
EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus elementos. 10% 10% 

     
 

 
 
      

 
CCEC 

EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de significación, narrativos e as 
ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando 
o seu significado. 

 
10% 

 
20% 

     
 

  
 

     

 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 

5 

 
 

B2.9 

 
 

B2.6 

CCL EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista 
nunha fotografía. 

50% 15% 
     

 
   

 
    

 

CD 
EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas. 

 
50% 

 
40% 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   

 
B2.10 

 
B2.7 

 
CCL 

EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico os resultados. 

 

40% 

 

20% 

  
 

  
 

      
 

  

B2.11 B2.8 CSC 
EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 15% 5% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

contidos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 

Tr. ind. Tr. gpo. Cad. Rub. Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

Bloque 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 

 
2ª 

 
 

 
5 

B2.12 B2.9 CCL 
EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos 
visuais como as figuras retóricas. 20% 10% 

 

 
   

 
      

 
  

 

B2.13 

 

B2.10 

 

CCEC 
EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa cinematográfica 
en relación coa mensaxe. 

 

5% 

 

5% 

    
 

  
 

 
 

     

B2.14 B2.11 CD 
EPVAB2.11 .1. Elabora documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito axeitado. 5% 5% 

     
 

    
 

   

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 

 
2ª/3ª 

 
6 

 
B3.1 

 
B3.1 

 
CCL 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 
100% 

 
100% 

 
 

      
 

     

 
 

7 

 

B3.2 
 

B3.2 CAA 
EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou ir regular. 100% 30% 

 
 

        
 

   

 

B3.3 
 

B3.3 CMCCT 
EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

100% 70% 
 

 
   

 
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
 
 
 

 
8 

 
 

B3.4 

 
 

B3.4 

CMCCT 
EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 

 
100% 

 

 
40% 

 
 

   
 

 

     
 

   

CAA 
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as ferramentas. 

 
 

     
 

  

B3.5 B3.5 CMCCT EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo 
o diámetro maior. 

100% 40% 
 

 
   

 
     

 
   

B3.6 B3.6 CSIEE EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo 
os diámetros coñecidos. 50% 10% 

 
 

        
 

   

B3.7 B3.7 CMCCT EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 50% 10% 

 
 

   
 

     
 

   

 
 

 
9 

B3.8 
B3.9 

 

B3.7 CD 
EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 10% 5% 

 
 

        
 

   

 
B3.10 

 
B3.9 

 
CMCCT 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes 
frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus vértices e 
as súas arestas. 

 
100% 

 
60% 
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Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE DIDÁCTICA 

 
 

Tr. ind. 

 

Tr. gpo. Cad.  Rub.  Obs. 

 

CL  EOE CA TIC EMP EC    PV 

 
 
 
 
 

 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

SIGLAS DAS COMPETENCIAS SIGLAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

CC: Competencias clave. 
CCL Competencia de comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas de ciencia e tecnoloxía. 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Competencia de aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

CL: Comprensión lectora. 
EOE: Expresión oral e escrita. 
CA: Comunicación audiovisual. 
TIC: Tecnoloxías da información e comunicación. 
EMO: Emprendemento. 
EC: Educación cívica. 
PV: Prevención da violencia. 

 
 

 Estándares de aprendizaxe avaliablese indicadores de logro Criterios e instrumentos de avaliación  

Aval. UD 
Identif. 

cont idos 
Identif. 

criterios CC Estándares de aprendizaxe 
Grao mín. 
consec. 

Peso 
cualifica. 

Instrumentos Temas transversais 
            

Bloque 3. DEBUXO TÉCNICO 

 
 

3ª 

 
 

9 

 
B3.11 

 
B3.10 

 
CMCCT 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de redución 
sinxelos. 

 
10% 

 
10% 

 
 

   
 

     
 

   

 
B3.12 

 
B3.10 

 
CCEC 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o trazado 
de paralelas. 

 
50% 

 
25% 
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CRITERIOS E ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
 

Optamos por unha metodoloxía activa orientada a un aprendizaxe dos 
dous propósitos fundamentais da Educación Plástica e Visual: saber ver e 
saber facer. Unha concepción construtivista de dito aprendizaxe implica a 
demostración da teoría na práctica sen desvincular unha doutra, 
capacitando ao alumno para apreciar que non é posible expresarse cunha 
linguaxe gráfica ou plástica sen coñecer as normas que a rexen e para 
extraer das súas propias realizacións teorías que, a modo de solucións, 
sexan útiles para futuros desenvolvementos das súas capacidades 
creativas. Só desta maneira é posible que a aprendizaxe sexa significativa. 

A metodoloxía activa pretende motivar ao alumno para expresarse de 
modo creativo, para resolver problemas no plano e no espazo de maneira 
eficaz e orixinal, para interpretar o mundo das imaxes como un mundo 
propio no que pode participar cos seus coñecementos previos, os que vai 
adquirindo mailos que pode desenvolver por se mesmo. Se esta metodoloxía 
esixe a disposición favorable do profesor, tamén é esixible que o alumno 
colabore cunha actitude aberta e receptiva, que amose interese e esforzo no 
desenvolvemento das actividades teóricas e prácticas. 

Despois da explicación teórica por parte do profesor, este expoñerá o 
traballo a realizar. 

Empregarase unha metodoloxía diferente para cada bloque, distinguindo 
o bloque de Debuxo Técnico, sempre láminas con exercicios prácticos, do de 
Expresión Plástica, Visual e Audiovisual, onde se combinarán láminas e 
traballos feitos co ordenador. 

En ámbolos casos, o alumno realizará o traballo proposto polo profesor 
dentro do tempo estipulado de antemán e sen sacar o seu traballo da aula. 

Unha vez acabado, entregarano inmediatamente o seu profesor para a súa 
posterior corrección. Como estratexias metodolóxicas empregaranse as 
seguintes 
- Regular o tempo de traballo 
- Motivación 
- Posta en común de determinados temas a través do debate e a discusión 
- Análise do resultado dos traballos. 
- Valorando das distintas respostas ante o mesmo prantexamento. 
- Evitar actitudes de rexeitamento. 
- Valorar a orixinalidade. 
- Valorar a pulcritude. 
- Valorar a precisión. 
Unha aprendizaxe é máis significativa cantos máis vínculos substantivos e 

non arbitrarios consiga establecer entre os coñecementos previos e os 
posteriores, cando os contidos se presenten como necesarios para resolver 
problemas prácticos que se atopan na vida cotiá, máis alá da aula na que se 
desenvolven. Neste sentido, a Educación Plástica e Visual é unha materia que 
non pode conformarse coa beleza do inútil, senón que debe aplicarse a 
outras áreas de coñecemento e, por riba de todo, a outros contextos que 
non sexan os meramente educativos. Non pretendemos formar só 
espectadores máis ou menos críticos, senón tamén actores que saiban 
expresar gráfica e plasticamente as súas ideas a uns niveis razoables para as 
súas idades. Para acadar unha aprendizaxe significativa é necesaria, 
ademais, unha actitude favorable por parte do alumnado que favoreza un 
reprantexamento dos seus coñecementos e da súa estrutura cognitiva. 
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MATERIAIS CURRICULARES, ESPAZOS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os materiais curriculares do Departamento constan principalmente de 
bibliografía: libros de texto correspondentes a cada nivel que imparte, 
monografías sobre artistas, estilos, técnicas e materiais gráficos e plásticos 
así como de didáctica do debuxo. 

 
Os espazos dispoñibles para o desempeño da materia son as aulas propias 

de cada curso xa que neste curso 2021-2022, a aula de plástica será 
empregada      para outros usos. 

O Departamento pode dispor dos recursos didácticos comúns para o 
Centro: a Biblioteca, os ordenadores portátiles do armario TIC, os 
ordenadores da aula de informática, proxectores, etc. cando os seus 
propósitos didácticos o requiran, previa reserva de uso.  

Tamén haberá no departamento diferentes materiais como ceras, 
témperas, pinceis, láminas, adhesivos, tesoiras... a disposición do alumnado 
que o precise. 

Materiais individuais do/da alumno/a 
 

Cada alumno/a deberá asistir a clase cos seguintes materiais en boas 
condicións de uso: 

-Lapis 2H. 

-Lapis 2B ou HB. 
-Lapis de cores: maxenta, cián, amarelo e negro. 
-Goma de borrar branca. 
-Afila-lapis. 
-Compás con adaptador de rotulador e lapis. 
-Xogo de escuadra e cartabón de 16 cm na escuadra e    no cateto maior 
do cartabón. 
-Regra de 30 cm. 
-Láminas brancas DIN-A-4 sen recadrar. Mínimo 3 láminas por clase 
(iranse repoñendo). 
-Block de debuxo 
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AVALIACIÓN 
 
 

Avaliación inicial 
 

Ten lugar nas dúas primeiras sesións do curso, no mes de setembro, e 
consiste nunha proba de debuxo libre no que poderemos analizar as 
condición das que parten os alumnos . 

 

Avaliación continua e final 
 

Faranse probas escritas e prácticas, nas que se amose o grao de asimilación 
dos contidos. As rúbricas (láminas de exercicios gráficos ou plásticos, 
traballos de textura e modelado, vídeo, etc) dos alumnos valoraranse de 0 a 
10 puntos de modo individual. A nota final de cada trimestre farase tendo en 
conta nun 60% a media de todas as rúbricas esixidas, tanto as entregadas 
como as pendentes de entrega, cun 30% o exame teórico e cun 10% a 
actitude e comportamento presentado na clase. É obrigatorio entregar 
todas as rúbricas en prazo. Terase moi en conta que o alumno entregue o seu 

traballo dentro do tempo estipulado de antemán polo profesor. O retraso 
inxustificado na entrega suporá unha penalización de 1/2 punto no primeiro 
día hábil, 1 no segundo, 1’5 no terceiro e 2 a partir do cuarto... de xeito que 
calquera rúbrica ou traballo non poderá ser cualificado con unha nota máis 
alta do suficiente a partir de 10 días de demora na súa presentación. 

A avaliación final será o resultado da ponderación das cualificacións 
obtidas nas tres avaliacións trimestrais, considerando os exercicios de 
recuperación valorados positivamente durante o curso. 

 

Criterios de cualificación e promoción 
 

En cada avaliación o departamento decidirá o peso que na cualificación final 
de cada trimestre e área terán os instrumentos de avaliación utilizados para 
o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a súa 
determinación, poden apoiarse nunhas táboas como as seguintes: 

 
 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN 
 

Ferramentas de avaliación do traballo competencial 10 % 

Probas de avaliación escritas 30% 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe 60% 

Cualificación total 100 % 
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Ao final do curso: 

 
 

PORCENTAXE NA NOTA FINAL 
 

1.ª avaliación 33,3 % 

2.ª avaliación 33,3 % 

3.ª avaliación 33,3 % 

Cualificación total 100 % 

 
 

Avaliación das probas extraordinarias 
Esta avaliación terá en conta os coñecementos e habilidades que o 

alumnado amose nos exercicios correspondentes, sen entrar a valorar a 
traxectoria do mesmo durante o curso pendente, sempre que esta sexa 
negativa. A avaliación destas probas vai ser exclusivamente sumativa, acorde 
coas partes correctas dos exercicios no tempo limitado establecido para 
desenvolvelos. 

 
 
 

Instrumentos de avaliación 
Son principalmente exercicios e proxectos que debe desenvolver o 

alumnado partindo de condicións técnicas previamente expostas e 
estudadas. Os exercicios e proxectos reflicten o grao de asimilación dos 
coñecementos impartidos e a destreza adquirida polo alumnado. Os apuntes 
de clase contan dun xeito actitudinal, posto que, se ben se apreza neles a 
capacidade de síntese e o interese pola materia, non amosan por se mesmos 

os coñecementos prácticos nin teóricos do alumnado. Así como a proba 
escrita teórica que se realizará de forma trimestral. É fundamental como 
instrumento de avaliación a observación na aula para cualificar o grao de 
autonomía adquirido en canto a conceptos, procedementos e actitudes se 
refire. 

 

Sistemas de cualificación 

 
Cos datos obtidos da observación na aula e a avaliación de exercicios e 

proxectos xunto coa proba teórica, a cualificación vai responder a tres 
aspectos presentes en cada unidade didáctica: conceptos, procedementos e 
actitudes. 

Conceptos e procedementos avalíanse conxuntamente, toda vez que se 
reflicten de xeito inseparable nos exercicios e proxectos realizados na aula. 
Ámbolos dous aspectos supoñen o 90% da cualificación sumativa, 
supoñendo o 10% restante o aspecto actitudinal. 
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A media das cualificacións das unidades didácticas do primeiro trimestre 
conformará a cualificación da primeira avaliación. As cualificacións das 
unidades didácticas do segundo trimestre farán media coas do primeiro para 
aportar unha cualificación real do momento do curso na segunda avaliación. 
As cualificacións das unidades didácticas do terceiro trimestre farán media 
coas dos anteriores que será a nota da terceira avaliación e da avaliación 
final. 

Este sistema pretende compensar a diferencia temporal entre trimestres, 
evitando no posible que bos ou malos resultados dun trimestre curto 
repercutan de modo desproporcionado nos restantes. Por outra banda, as 
diferencias de complexidade e tempo de execución entre unidades 
didácticas non contan á hora de facer media entre elas, xa que os alumnos 
responden de xeito desigual perante exercicios aparentemente sinxelos 
onde atopan dificultades, e viceversa, e algunhas unidades didácticas poden 
precisar máis tempo que outras en función dos seus procedementos, aínda 
que conceptualmente podan ser asimiladas nunha soa sesión. 

A cualificación non debe perder de vista os contidos mínimos esixibles 
como referencia (5 puntos). Non acadar os contidos mínimos nalgunha 
parte deles pode supor unha cualificación global negativa, aínda que co 
resto das cualificacións parciais puidera facer unha media positiva. 

 
 

Autoavaliación do profesorado 
 

Ao finalizar cada unidade, o profesor terá que cuestionarse: 
- Que porcentaxe de alumnos alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe da 
unidade? 
- Que é o que mellor funcionou nesta unidade? 
- Que cambiaría no desenvolvemento da unidade no próximo curso? Por 
que? 

 
 

Abandono de materia 

 
O posible desinterese do alumno cara á área non é necesariamente 

resultado da falta de motivación por parte do profesor, senón que pode 
responder ás carencias que aquel presenta a nivel disciplinario, familiar ou 
persoal, que deben de ser abordadas en ámbitos que superan as 
competencias deste departamento. 

O Departamento de Educación Plástica e Visual considera que o alumno 
abandona a área nos seguintes supostos: 

-Non asistir a clase de modo inxustificado durante dous terzos do 
trimestre  ou do curso. 
-Non presentar dous terzos dos exercicios propostos durante o trimestre 
ou  o curso. 
-Ter cualificacións menores ou iguais a un punto en dous terzos dos 
exercicios propostos durante un trimestre ou do curso. 
O Departamento estima que, en tales supostos, o alumno amosaría, 

ademais de desinterese pola área, un rendemento nulo ou abondo baixo á 
luz das súas capacidades, polo que os seus resultados serían considerados 
como abandono de materia, independentemente de que se producira nel 
un cambio positivo de actitude durante o curso ou ao final deste. O 
abandono de materia implica a perda do dereito á avaliación continua, non 
afectando ao dereito a presentarse ás probas ordinarias e extraordinarias 
previstas ou a entregar exercicios de recuperación. 



Programación didáctica EPVA CPI Tino Grandío Guntín 

 

 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

O tratamento á diversidade debe producirse desde o momento que se 
detectan distintos niveis de coñecementos e actitudes entre o alumnado. A 
tal fin, o Departamento de EPV proporá exercicios de conformidade cos 
criterios do Departamento de Orientación que maticen os obxectivos e 
contidos establecidos, facéndoos máis sinxelos ou máis complicados 
segundo os intereses e as necesidades. 

Na atención á diversidade convén intensificar a relación das actividades 
plástico-visuais con outras materias, xa que a aprendizaxe a través das imaxes 
pode ser moi adecuado para moitas delas. Flexibilizar a intervención 
pedagóxica é, polo tanto, unha condición indispensable para dar resposta á 
diversidade. Nesta perspectiva, a práctica dunha auténtica pedagoxía 
diferen ciada resulta imprescindible. 

En síntese, na área de Educación Plástica e Visual, a atención á diversidade 
do alumnado de distintas formas: 

-Diversificación da información conceptual para que cada grupo de 
alumnos/as, segundo o criterio do profesor/a, poda elixir os apartados 
máis adecuados. 
-Asumir as diferencias no interior do grupo e estudar os niveis de 
dificultade das propostas seleccionadas. 
-Distinguir os exercicios que sexan realizables pola maioría do alumnado. 
-Facilitar a avaliación individualizada na que se fixan as metas que o 
alumno/a debe acadar a partir de criterios derivados da súa propia 
situación inicial. 

Polo tanto, á hora de avaliar teranse en conta os seguintes aspectos: 
-Delimitación dos obxectivos específicos avaliables. 
-Tipo e modo de recollida de información. 
-Forma de xerar criterios e xuízos. 

-Decisións en torno á valoración da diversidade de capacidades dos 
alumnos/as que integran o grupo que, por unhas ou outras razóns, 
presenta a realidade da aula. 

Con estas consideracións trátase, en definitiva, de reducir os desaxustes 
que se producen na formación dos adolescentes e de facer máis positiva e 
eficaz a función do profesorado. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiais 

 
O Departamento de Educación Plástica e Visual, en coordinación co 

Departamento de Orientación Pedagóxica, elaborará adaptacións 
curriculares para alumnos con necesidades educativas especiais, cara á 
consecución dos obxectivos mínimos da etapa, concretados no Proxecto 
Curricular de Centro para cada curso de ESO nesta área. Os obxectivos poden 
corresponder, se se da o caso, a outra etapa que cursaran con anterioridade 
os alumnos obxecto de adaptación curricular, o que non obsta para que, 
unha vez acadados ditos obxectivos, sexan homologados aos do curso no 
que se atopen os alumnos nese momento. 

As adaptacións poderán ser revisadas polos departamentos implicados 
durante o seu desenvolvemento, co fin de aplicar as oportunas 
modificacións para conseguir os seus obxectivos. 

Posto que as adaptacións curriculares responden a obxectivos xerais de 
etapa, pódense desenvolver en máis dun curso. Os seus resultados positivos 
parciais non implican necesariamente a superación do curso; caso a valorar 
polo Departamento de Educación Plástica e Visual, responsable derradeiro 
da adaptación curricular. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
 

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores ten o dereito de 
realizar dúas probas de recuperación: unha ordinaria no mes de maio e outra 
extraordinaria a finais de xuño, correspondentes ás sesións de avaliación 
de xuño e á que ata agora se realizaba en setembro respectivamente. As 
avaliacións constarán nas actas correspondentes aos cursos das materias 
obxecto de recuperación. 

Co fin de facilitar ao alumno a superación da materia pendente, o 
Departamento propón as seguintes modalidades de recuperación: 

1. Realización voluntaria de exercicios ao lo longo do curso que o alumno 
poderá presentar en calquera momento do mesmo, ata quince días 
naturais previos á data da proba extraordinaria de maio. O alumno poderá 
realizar consultas sobre os exercicios ao profesor no horario que este ten 
establecido para atención a alumnos. No caso de que os exercicios sexan 
cualificados positivamente, considérase recuperada a materia. No caso 
contrario, o alumno debe presentarse ás probas de recuperación 
indicadas con anterioridade. 
2. A avaliación negativa en maio ten que ir acompañada de actividades de 
recuperación que o alumno pode presentar na proba extraordinaria de 
xuño. En tal caso, o profesor considerará as actividades avaliadas 
positivamente como eximentes da realización da proba, de modo total ou 
parcial segundo o grado de consecución dos obxectivos. 
3. Tanto a proba ordinaria como a extraordinaria de recuperación 
centrarase exclusivamente en contidos e obxectivos non acadados polo 
alumno, o que, na práctica, implica a realización dunha proba 

individualizada que, na avaliación sumativa, fará media aritmética co 
resto de contidos e obxectivos superados. 
4. Contémplase a posibilidade de recuperación de materias pendentes 
mediante ACI para alumnos con necesidades educativas especiais, previa 
consulta ao Departamento de Orientación Pedagóxica. 

 

Elaboración e cualificación de probas extraordinarias de recuperación 
 

As probas extraordinarias serán elaboradas tendo como referencia os 
contidos mínimos e os obxectivos non acadados polo alumno ao longo do 
curso. 

Cando o alumno non se presente a unha proba extraordinaria de 
Educación Plástica e Visual, constará como non presentado, con abreviatura 
NP, e considerarase, a efectos de avaliación, a cualificación outorgada na 
sesión final de avaliación ordinaria. 

 

A recuperación en programas de diversificación curricular 

 
O alumno dun programa de diversificación curricular coa área pendente 

de primeiro e/ou terceiro curso poderá recuperala conforme ás medidas 
anteriormente expostas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 

O Departamento fomentará a participación do alumnado en actividades 
complementarias da súa competencia: concursos de pintura, debuxo, 
fotografía, etc. de carácter escolar, seguindo a traxectoria iniciada cursos 
atrás con resultados satisfactorios. Tales actividades complementarias terán 
carácter voluntario e, no caso de que a participación sexa maioritaria, 
poderanse integrar como actividade dunha unidade didáctica. 

As actividades extraescolares terán carácter obrigatorio e dependerán da 
oferta cultural (exposicións, visitas a museos e monumentos, proxeccións de 
películas, happenings, performances, etc.) adaptada ao público escolar. 
Porén, a programación destas actividades será indefinida ata concretar a 
oferta elixida. O Departamento procurará programar, alomenos, unha 
actividade por curso para cada nivel. 

 
 

FOMENTO DA LECTURA 
 

Resulta complicado que a Educación Plástica e Visual fomente a lectura 
de xeito eficaz dado o reducido do seu horario en ESO. Non obstante, dende 
o Departamento procurarase fomentala no posible. 

A maiores da hora de lectura semanal do antigo Plan Lector do centro, no 
caso de que se aplique, cada unidade didáctica vai ser precedida dunha 
lectura colectiva dun texto explicativo na que se van corrixir os posibles erros 

de interpretación e comprensión, engadindo explicacións da materia e 
referencias bibliográficas e de páxinas web onde ampliar coñecementos. 

En unidades didácticas con exercicios de ilustración o alumnado deberá 
ler os textos a ilustrar, acompañando a cada exercicio dunha sinopse escrita 
do lido. A lectura deberá facerse fóra do horario lectivo ou ben no horario 
de biblioteca asignado ao Departamento. 

 
 
 

INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC) NA EPV E NA EPVA 
 
 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) supoñen unha 
verdadeira revolución nestes eidos que repercuten directamente na 
transformación socio-económica. A información, grazas as TIC, vai moi por 
diante das capacidades que temos de procesala e asimilala, polo que é 
urxente abordala dende o ámbito educativo cos medios pertinentes; as novas 
tecnoloxías deben estar presentes no funcionamento cotiá da aula do 
mesmo xeito que están presentes fóra dela. 

Hai uns poucos anos, tiñamos que conformarnos con abordar as novas 
tecnoloxías da comunicación só dende un punto de vista teórico, xa que os 
equipos e programas informáticos eran escasos, obsoletos ou, sinxelamente, 
inexistentes. Hoxe temos a posibilidade de formar ao noso alumnado non só 
na análise dos procesos de comunicación, senón tamén na produción de 
mensaxes feitos coas novas ferramentas dixitais. Para acadar as nosas metas, 
é imprescindible convivir na aula coas novas tecnoloxías da comunicación; 



Programación didáctica EPVA CPI Tino Grandío Guntín 

 

 
 

non porque non consideremos fundamental o aprendizaxe das técnicas e as 
linguaxes tradicionais; máis ben porque nunha etapa de ensino obrigatorio é 
necesario formar aos alumnos nas aplicacións, no noso campo, das novas 
tecnoloxías se non queremos atoparnos, ao final da mesma (que para máis 
dun alumno pode ser a derradeira) con alumnos ben formados no sentido 
tradicional, pero analfabetos funcionais cara as novas esixencias do universo 
dixital. 

Non podemos quedar á marxe do desenvolvemento das novas tecnoloxías, 
porque hoxe en día son imprescindibles en case todos os ámbitos da 
economía e da sociedade. O que non quere dicir que apostemos cegamente 
por unha implantación das mesmas que rexeite ou trate de invalidar o ensino 
cos medios tradicionais. Somos conscientes das vantaxes que no 
desenvolvemento da sociedade aportan as TIC, pero tamén dos perigos da 
súa dependencia. Aproveitar ditas vantaxes e desenvolver unha capacidade 
crítica cara aos seus inconvenientes ten que ser a nosa pauta de conducta. 

 

Obxectivos 

 
O departamento de Educación Plástica e Visual participa no proxecto cos 

seguintes obxectivos: 
1. Familiarizar ao alumnado no uso de hardware e software adecuado 

para a creación e tratamento de imaxes, tanto fixas como en 
movemento. 

2. Colaborar en proxectos multidisciplinares como a páxina web do CPI, 
proxectos multimedia e tratamento gráfico de materiais educativos 
en soporte dixital. 

3. Aplicar as TIC aos contidos propios da área: da creación material á 
creación virtual e viceversa, estudando as analoxías e diferencias entre 
as linguaxes e técnicas dos medios tradicionais e dos novos medios 
dixitais. 

4. Desenvolver a creatividade do alumnado a partir dos recursos 
multimedia e da información que facilita o profesor ou que poden 
obter na Biblioteca escolar e por Internet, aplicándoa na análise crítica 
das mensaxes visuais e audiovisuais, tanto propias como alleas. 

 
 

 

Metodoloxía 
 

A metodoloxía a empregar vai ser activa, xa que vai primar a resolución de 
problemas ou cuestións dun xeito práctico, fronte a aspectos teóricos que 
non ofrezan resultados 
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ANEXO I 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ÁS CONDICIÓNS EXCEPCIONAIS DO ENSINO 

MOTIVADAS POLA PANDEMIA DE COVID 19 
 

A pandemia de Covid 19, que afectou ao desenvolvemento normal do 
curso 2019-2020, 2020-2021 e que persiste no inicio do 2021-2022, e 
non se prevé unha solución á crise sanitaria xerada pola expansión do 
virus a curto prazo, polo que é presumible que seguirá interferindo 
negativamente durante o presente curso, sexa polos contidos necesarios 
que non se impartiron nos cursos anteriores ou polas medidas que, 
probablemente, haberá que adoptar para facer efectivo o dereito á 
educación do alumnado que non poida asistir ao centro en aplicación de 
normas ou protocolos para frear a Covid 19. 

 

PLAN DE REFORZO 
A materia de EPVA non se imparte en 2º e faise de xeito opcional en 

4º, polo tanto, as carencias derivadas da interrupción do curso 2019-2020 
para o alumnado de 1º deberán ser abordadas no presente curso 2021- 
2022 cando estea en 3º. Para estes alumnos haberá un Tema 0 ou inicial 
cos contidos de 3º especialmente vencellados  aos do nivel de 1º de ESO. 

 

CONTIDOS 
Aproveitaranse as clases presenciais para impartir contidos teóricos, 

dando prioridade aos contidos mínimos (sinalados nos cadros 
correspondentes en cor tella e laranxa claro), aos estándares de 
aprendizaxe e competencias imprescindibles (sinalados en laranxa), 
explicados pormenorizadamente, de modo que o alumno asimile 
coñecementos fundamentais. Trátase dunha medida excepcional que vai 
condicionar a programación de aula, baseada na previsión de momentos 

de confinamentos individuais –tanto do profesor como dos alumnos- ou 
xerais, nos que a docencia se ve limitada polos medios telemáticos, as 
condicións horarias e as circunstancias persoais de cadaquén. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Mantense a temporalización en todos os niveis e non se alterará agás 

por causas de forza maior, como poden ser as derivadas de medidas 
sanitarias impostas polas Administracións competentes ou por problemas 
técnicos que afecten á alternativa das clases non presenciais. 

 

METODOLOXÍA 
O recurso ás TIC será prioritario en caso de non poder desenvolver o 

curso ou parte del de xeito presencial. 
 

Presencialidade 
As clases serán presenciais e nelas desenvolverase a programación coa 

normalidade que permitan as medidas preventivas da pandemia dentro 
da aula. 

As clases presenciais dedicaranse a avanzar nos contidos e a calquera 
tarefa que resulte máis doado realizar na aula que a distancia. As prácticas 
que se fagan presencialmente estarán orientadas a consolidar a 
aprendizaxe dos contidos expostos. 

 
Non presencialidade 
Contémplanse dúas posibilidades de ensino telemático: individual e 

grupal, segundo afecte a un ou varios alumnos, por unha banda ou, por 
outra, ao profesor, ao grupo de alumnos ou a ambos á vez. 
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No caso individual, o profesor manterá contacto mediante correo 
electrónico e a aula virtual co alumno confinado preventivamente. 
Colocará contidos nun e/ou noutro medio e resolverá as dúbidas que 
poidan xurdir. No caso de contar coa formación e os medios tecnolóxicos 
adecuados, ofreceríase a posibilidade de impartir clases ou contactar 
mediante videoconferencia ou, no seu defecto, elaborar titoriais 
audiovisuais para a aula virtual. 

Chegado o caso, sería ideal poder contactar co alumno por 
videoconferencia na hora de clase ordinaria coa fin de que se integrara no 
grupo e participara con este da mesma clase. 

No caso grupal, os medios e procedementos serían os mesmos que no 
caso anterior. Se o profesor é quen debe estar confinado 
preventivamente, faría chegar ao grupo os materiais escritos e/ou 
audiovisuais para traballar na clase, sen prexuízo de que houbera 
posibilidade de impartir docencia por videoconferencia na propia hora de 
clase. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Ademais dos contemplados na programación, na aula virtual do centro 

o alumnado disporá de materiais elaborados polo profesor, así como 
ligazóns aos contidos do Edixgal. 

Os materiais estarán presentes na aula virtual durante as clases 
presenciais e non presenciais. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Non cambian con respecto á programación ordinaria, agás que as 

Administracións educativas impoñan outros criterios en virtude de 
situacións de emerxencia. Valoraranse cun peso maior as probas prácticas 
(rúbricas) individuais e en equipo, sen prexuízo de que podan establecerse 
probas teórico-prácticas individuais para afianzar coñecementos, para 
comprobar a autoría dos traballos feitos en casa ou para recuperar a 
materia. Por outra banda, toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de estar copiado ou de non ser de 
elaboración propia será cualificado cunha nota numérica de 0. A 
experiencia do terceiro trimestre do curso 2019/20, con traballos feitos 
en casa de dubidosa autoría, obriga a ser estritos nestes casos. 

 

AVALIACIÓN INICIAL 
 

Polas razón expostas no plan de reforzo, a avaliación inicial vaise facer 
cos criterios ordinarios. En 3º de ESO, porén, haberá unha avaliación dos 
contidos non adquiridos en 1º para poñer ao día ao alumnado que por 
mor do confinamento non puido traballar axeitadamente os contidos de 
dito curso. 

 
 
 

 
Guntín, 15 de setembro de 2021 

 
 
María González Gómez 
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1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 



 6 

Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
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nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 25        

 
x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  
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CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     

       

 

 

  



 38 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    
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 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 
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actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 
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16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O
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T
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5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E
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U
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S
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9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
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6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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1. INTRODUCIÓN. 

O Departamento de Francés do CPI Tino Grandío de Guntín está formado neste curso por Dona 
Marta Rodríguez Fernández, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e 
xefa deste departamento, que imparte a materia de Francés como segunda lingua estranxeira 
en tódolos cursos de ESO e Valores éticos en 1º, 3º e 4º de ESO. 

A materia de Francés como segunda lingua estranxeira conta con dúas horas de clase semanais 
en 1º, 2º e 3º de ESO e con tres horas de clase semanais en 4º de ESO. A profesora Marta 
Rodríguez Fernández imparte tamén tres horas de clase semanais da materia de Valores éticos. 

Desde o Departamento de Francés, tratarase de:  
• Mellorar o rendemento académico do alumnado nas áreas lingüísticas.  
• Mellorar a expresión oral e escrita en francés, a través dunha metodoloxía eficaz.  
• Promover o gusto pola lectura.  
• Fomentar o uso dos materiais dixitais que sirvan de material complementario ao alumnado, 
ben para reforzo ou coma extensión dos seus coñecementos.  
• Reflexionar sobre os nosos obxectivos con outras áreas lingüísticas para elaborar estratexias 
comúns de actuación que nos permitan obter mellores resultados na práctica docente.  
• Educar en valores colaborando co centro nas actividades que propoña a este respecto.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A materia de francés contribuirá a mellorar as seguintes competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
1.1. Desenvolver habilidades comunicativas para interactúar de forma competente nas 
diferentes esferas da actividade social. 
1.2. Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 
1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e 
a linguaxe apropiada a cada situación. 
1.4. Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a diversas 
fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 
1.6. Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas que 
xa coñece. 

2. Competencia en tratamento da información e competencia dixital 
2.1. Acceder a todo tipo de información que se pode encontrar en francés. 
2.2. Utilizar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo electrónico, 
en intercambios... 
2.3. Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 
2.4. Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

3. Competencia social e cidadá 
3.1. Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
3.2. Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferencias culturais e de 
comportamento. 
3.3. Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade de los 
interlocutores. 
3.4. Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demais, desenvolver a habilidade para 
construír diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros,  e favorecer 
o feito de aprender de e cos demais. 
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4. Competencia artística e cultural 
4.1. Aproximarse mediante o estudio da lingua a outros autores que contribuíron desde 
distintas áreas á manifestación artística. 
4.2. Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 
manifestacións culturais e artísticas. 
4.3. Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 
4.4. Realizar representacións de simulacións e narracións. 

5. Competencia para aprender a aprender 
5.1. Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír coñecementos, 
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 
5.2. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor e que 
estratexias son máis eficaces. 
5.3. Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, etc. para afrontar o reto da aprendizaxe. 

6. Autonomía e iniciativa persoal 
6.1 Adquirir conciencia de valores e actitudes tales como a responsabilidade, a 
perseverancia, o autocoñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control 
emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos... 
6.2 Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións tanto 
no plano individual como grupal. 
6.3 Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise, 
desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, autoavaliación, 
conclusións e posibles melloras. 
6.4 Dispor de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. Poñerse 
no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos e traballar de 
forma cooperativa e flexible, empatizar, ter espírito de superación e asumir riscos. 

Todas estas competencias e subcompetencias poñen en xogo diversas estratexias e utilízanse 
diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma contextualizada. Polo tanto, as 
actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en ámbitos que poden ser de 
tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal (relacións familiares e 
prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. O alumnado utilizará estratexias de 
comunicación de forma natural e sistemática co fin de facer eficaces os actos de comunicación 
realizados a través das destrezas comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: 
produtivas (falar, conversar e escribir), receptivas (escoitar e ler) e baseadas na interacción ou 
mediación.  

A aprendizaxe do francés proporcionará ao alumno non só unhas competencias para poder 
comunicar senón que tamén lle proporcionará uns coñecementos culturais e sociais da cultura 
francesa que lle axudarán a conformar unha personalidade aberta e tolerante. Desta maneira 
conseguirase a formación integral do individuo. 
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3. OBXECTIVOS. 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
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respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA 

O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do 
alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte 
de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, e transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

9. Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso 
da lingua estranxeira. 

 

 

 



 

4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

1º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, 
inscrición...). 
Memorización de expresións orais breves significativas 
(saúdos, despedidas, formas de presentarse e presentar 
a outro...). 

Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Setembro
/ outubro 

11 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación dun diálogo previamente preparado. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (fichas 
de presentación de avatares, chats entre adolescentes...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción dun diálogo. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.3 Saúdos en situación: vous e tu. 
Introdución á xeografía de Francia: fronteiras e ríos. 
Cidades e especialidades culinarias francesas. 

B5.4 Discriminación do francés: sons e palabras. 

B5.6 Saúdos e despedidas. 
Formas de presentarse e presentar a outro. 
Vocabulario da aula e propio a unha lingua estranxeira. 

B5.7 Verbos être e s’appeler. 
Pronomes suxeito. 
Verbos pronominais. 
Numerais ata o 10. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, diálogo 
entre adolescentes...). 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
idade, nacionalidade e enderezo. 

Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Novembr
o/ 
decembro 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación de diálogos previamente preparados. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (idade, 
nacionalidade, gustos...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción de diálogos para representar ante os 
compañeiros. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.1 Os diferentes sons da letra “e”. 

B5.3 Os ríos e montañas de Francia.  
O vocabulario do Nadal. 

B5.6 Expresións para preguntar e indicar a idade, 
nacionalidade e enderezo. 
Vocabulario da clase. 
Días, meses e estacións. 

B5.7 Artigos definidos e indefinidos. 
Interrogativos: Est-ce que...? / Qu’est-ce que...? 
Verbos avoir e aimer. 
Negación. 
Números de 11 a 20. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre descrición de persoas, roupa, profesións e familia. 
Memorización de expresións de uso frecuente para a 
descrición de persoas. 
 

Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de si mesmo e/ou dun 
compañeiro. 
Escenificación de diálogos previamente preparado sobre 
os membros da familia. 
 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos sobre descricións de persoas. 
Asociación de textos con descricións a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Presentación e descricións de personaxes. 
Redacción de textos sobre a familia, a arbore 
xenealóxica. 
 

B5.6 A familia.  
Adxectivos para a descrición e cores. 
Roupa, transportes, profesións e os seus femeninos. 
 

B5.7 Os posesivos.  
Uso de C’est... e Il/Elle est... 
O interrogativo: Comment...? 
Preposicións con transportes, cidades e países. 
Os números do 21 ao 50. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais con 
invitacións, propostas de actividades. 
Memorización de expresións para manter unha conversa 
telefónica e para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
 

Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Escenificación de diálogos con invitacións e propostas de 
actividades de lecer. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves (notas, sms, 
chats...) con propostas de actividades de lecer ou 
invitacións a festas, aniversarios... 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de notas ou mensaxes de invitación para 
algunha actividade. 
 

B5.1 Os sons [y] e [u]. 
 

B5.6 Léxico propio da conversa telefónica. 
Instrumentos musicais e deportes. 
Emocións e expresións. 
Fórmulas para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
Os verbos jouer e faire coas actividades de lecer. 

B5.7 A comparación. 
Pourquoi... e Parce que... 
Artigos partitivos. 
Pronomes tónicos. 
Os numerais do 51 ao 99. 
 



   
Departamento de Francés 

11 

3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre actividades cotiás e doenzas. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
hora, nacionalidade e enderezo. 
 

Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Exposición das actividades cotiás. 
Conversas sobre proxectos empregando o futur proche. 
Presentación das nosas mascotas. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves sobre 
actividades cotiás e descricións de animais. 
Asociación de descricións de mascotas a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de descricións de animais, como carteis de 
busca da nosa mascota. 
Presentación das actividades cotiás propias. 

B5.1 Os sons [b], [v], [s], [ᶴ], [ʒ], [z]. 
 

B5.3 O “Tour de Francia”. 
Os horarios franceses. 

B5.6 Quelle heure est-il? 
Horarios. 
Vocabulario das actividades cotiás. 
Partes do corpo. 
Avoir mal à... e algunhas doenzas comúns. 
Animais e cualidades. 
 

B5.7 Inversión do suxeito na interrogativa. 
Futur proche. 
Os verbos voir e regarder. 
Ordinais de 1º a 12º. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre compras nunha tenda e sobre o tempo. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar o 
prezo dun produto e o tempo. 

Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Escenificación da información do tempo en Francia ou na 
nosa comunidade. 
Diálogos nunha tenda. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos sobre información 
meteorolóxica e compras nunha tenda. 
Asociación de textos con previsións meteorolóxicas a 
ilustracións. 
Lectura e comprensión de postais de viaxe. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Vogais nasais [õ], [ã], [ἓ] e [œ]. 

B5.6 Vocabulario meteorolóxico. 
Vocabulario da viaxe. 
Sensacións físicas. 
Expresións na tenda. 

B5.7 O imperativo. 
Expresións impersoais: Il fait..., Il faut... 
O condicional de devoir, aimer e vouloir. 
O interrogativo Combien...?/Combien de...? 
Pronomes de complemento directo. 
Preposicións: chez, avec. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

1-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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2º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.0 e 
materiais do 
departamento 

Setembro 4 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.6 Repaso das formas de presentarse. 
Léxico da vestimenta, das partes do corpo, do material 
da clase, dos transportes. 
A descrición física. 
Adxectivos cualificativos. 
Os membros da familia. 
Verbos usuais. 

B5.7 Adxectivos cualificativos. 
Adxectivos posesivos. 
Verbos da primeira conxugación en presente. 
Verbos usuais. 
Interrogación: onde?, como?, cando? 
Números do 0 ao 100. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Out-nov. 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.1 A entoación da afirmación, da exclamación e da 
interrogación. 
Os sons do e. 
A grafía do son /ñ/ en francés. 

B5.3 A rexión PACA. 
O Festival de Cannes. 

B5.6 Uso dos pronomes: tu e vous. 
A descrición. 
Profesións. 
Nacionalidades. 
Linguaxe estándar e coloquial. 

B5.7 A presentación: c'est e il/elle est. 
A interrogación. 
Os verbos pronominais. 
Adxectivos masculinos e femininos. 
O lugar do adxectivo. 
Negación (plus, rien, jamais...). 
A situación espacial. 
Os adxectivos demostrativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Nov.-dec 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Fonética: a liaison. 
Os sons: s, c, ss, ç, z. 

B5.3 O mundo da banda deseñada, léxico e bandas deseñadas 
franco-belgas. 
Tradicións do Nadal no mundo. 

B5.6 A expresión venir de + cidade, país. 
Vocabulario para dar unha receita. 
Vocabulario da casa, piso, andar, partes... 
Vocabulario dos móbeis, do cotiá. 

B5.7 O artigo partitivo. 
Cantidades determinadas e indeterminadas. 
A expresión: Il faut... 
A conxugación do verbo venir en presente. 
O imperativo. 
Adverbios de localización. 
A preposición chez e a locución il y a. 
O pronome tónico (repaso). 
Os determinantes posesivos. 
Os plurais irregulares. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os sons [g] et [ʒ]. 
O uso do acento circunflexo. 

B5.3 A francofonía. A OIF. 
O francés do Quebec. 

B5.6 Consellos para estar en forma: Si... 
Unha alimentación equilibrada 
Hábitos saudables. 
Vocabulario de deportes, alimentación e ocio. 
A expresión: avoir l'air de... 
As horas (repaso). 

B5.7 O presente progresivo. 
Expresións de frecuencia: une fois par semaine, tous les 
jours, jamais, souvent... 
Os indefinidos: tout, toute, tous, toutes. 
Os verbos devoir e vouloir. 
O interrogativo: où? 
Os comparativos (repaso). 
O superlativo. 
Valores de mieux, meilleur, pire. 
O passé récent. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 As vogais nasais. 
Os sons: [v] e [b]. 

B5.3 Climas de Francia. 
Heroes e heroínas da animación francesa. 
A figura histórica de Xoana de Arco. 

B5.6 Vocabulario da meteoroloxía. 
Vocabulario das viaxes (tren, estación, billetes, etc.) 
Expresións para dar opinións, argumentar, supor. 

B5.7 Preposicións con cidades, países e rexións. 
Contraccións coa preposición à. 
A conxugación do verbo savoir en presente. 
Futur proche afirmativo e negativo. 
As expresións: Il y a... e Il fait... 
O futuro simple. 
Expresións temporais (demain, après-demain, la semaine 
prochaine...). 
Hipóteses de futuro (Si-presente-futuro). 
Numerais ata 1000. 
Expresión de prezos (dar e pedir). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os tres acentos gráficos franceses. 
Os sons do e. 

B5.3 O parque de Grande-Synthe. 
Especies animais en perigo. 
O parque natural dos Pirineos. 

B5.6 O léxico do sendeirismo. 
Vocabulario da flora e fauna. 
Falar do medio ambiente; consellos e xestos ecolóxicos. 
Dar consellos con il faudrait e on devrait. 
Indicacións en rutas. 
Sinalización, pictogramas. 

B5.7 Expresións de prohibición e permiso: on peut, on ne peut 
pas, il est interdit/défendu de... 
O verbo prendre en presente. 
Expresións de oposición e restricción (mais, cependant, 
alors que, en revanche...). 
A interrogación con inversión V-S 
Expresións de causa, finalidade e consecuencia (parce 
que, car, comme, alors...). 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Normas de puntuación do francés. 
Os sons /o/ e /ɔ/. Formas gráficas de /se/. 

B5.3 As cinco cidades máis poboadas de Francia. 

B5.6 Léxico da saúde e tratamentos. Léxico do correo. 
Obras de arte e arquitectura (descrición, léxico). 
Busca dun correspondente. 
Fórmulas de cortesía na escrita. 

B5.7 A formación do passé composé. Participios regulares e 
máis usados. Passé composé en frases negativas. 
Marcadores temporais (la semaine dernière, l'année 
dernière, hier, demain, la semaine prochaine...). 
Pasado, presente e futuro (passé composé, présent 
progressif, futur proche) e valor futuro do presente. 
Os ordinais (de dúas cifras, 100 e 1000). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 



   
Departamento de Francés 

29 

B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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3º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de pequenos diálogos sobre o colexio ao 
comezo do curso. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembro
/ outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Correcta pronunciación das expresións estudadas.  
Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos sobre a volta ao colexio e os horarios de clase. 
Enquisa para coñecer aos compañeiros. 
Conversas sobre gustos e costumes. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica.  
Observar un horario e extraer información del. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa para coñecer mellor aos 
compañeiros. 
Produción de textos breves e sinxelos sobre a volta ao 
colexio e as sensacións do primeiro día de clase. 

B5.1 
B5.2 

As entoacións en francés. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 O colexio en Francia. 
Algúns poetas do século XX. 

B5.6 Léxico: Os sentimentos. 
Vida cotiá: o colexio, as actividades extraescolares, os 
gustos. 

B5.7 Os tempos verbais: presente e passé composé. 
Palabras  interrogativas. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de descricións de personaxes para 
identificalas. 
Localización de informacións específicas dun diálogo para 
corrixir erros. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro/ 
novembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de personaxes. 
Presentación persoal. 

B3.1 Asociación de fotos con países. 
Lectura e comprensión de descricións de personaxes, 
buscando informacións precisas. 
Identificación de personaxes célebres a partir de 
descricións. 
Lectura de acrósticos. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de presentacións e descricións de personaxes 
famosos, a partir de modelos. 
Elaboración de acrónimos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [ə], [ɛ]̃ / [in]. 
A entoación e a prosodia. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A Francofonía : A Reunión e outros DROM. 
Os acrósticos. 

B5.6 Léxico: Os países e as nacionalidades. 
Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos). 
Os signos do zodíaco. 

B5.7 As estruturas: il / elle est…, c’est / c’est un(e)…, Il / Elle 
est + nacionalidade. 
Os pronomes relativos (qui, que). 
Repaso das preposicións: à, en, au(x). 
Os adxectivos cualificativos. O xénero dos adxectivos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión de diálogos sobre os diferentes gustos á 
hora de vestir. 
Comprensión detallada de mensaxes dun contestador 
automático. 

Libro de texto 
T.2  

Novembr
o/ 
decembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición de fotos de persoas coa axuda dunha lista de 
vocabulario. 
Participación en conversas sobre os diferentes estilos á 
hora de vestir, a moda nos adolescentes. 
Contar unha anécdota ou unha viaxe en pasado. 

B3.1 Lectura e comprensión de textos sobre a orixe dalgunhas 
prendas de vestir e accesorios. 
Observar unha ilustración e mediante esta ordenar 
cronoloxicamente un texto. 

B4.1 
B5.5 

Redacción, a partir de modelos, dunha presentación e 
descrición persoal para participar no casting dunha serie 
de televisión. 
Produción de textos breves, como o final dunha historia, 
un mail, a orixe dunha prenda de vestir. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃, [v] / [f] e [p] / [b]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A moda nos adolescentes. 
A orixe e a historia de certas prendas de vestir e de 
accesorios. 

B5.6 Léxico: a roupa. 

B5.7 Os adverbios de intensidade. 
A negación: ne…rien, ne… jamais. 
O passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominais). 
Os conectores de tempo (cronoloxía). 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión e memorización de expresións de uso 
cotián. 
Escoita e comprensión de opinións sobre o medio 
ambiente. 

Libro de texto 
T.3  

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre comidas, expresando 
gustos, preferencias, sentimentos e sensacións. 
Conversas sobre os proxectos de futuro dos alumnos. 

B3.1 Asociación de frases relacionadas cos sentimentos á 
ilustracións de personaxes. 
Comprensión global dun texto con datos estatísticos. 
Lectura e comprensión da linguaxe dos sms a través de 
un cómic. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa e presentación dos 
resultados utilizando porcentaxes. 
Descodificar un sms e transcribilo á linguaxe estándar. 
Redacción de textos explicando como se pode loitar 
contra a fame no mundo. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [oe], [ʃ] / [ʒ] e [z] / [s]. 
Palabras homónimas. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 Ecoloxía e alimentación: Insectos en el menú. 
A linguaxe sms. 

B5.6 Léxico: as sensacións e as emocións. 
A expresión da opinión. 
A expresión do tempo. 
O medio ambiente. 

B5.7 O futuro simple (formación, verbos irregulares). 
O verbo devoir. 
As construcións: Il faut/ on doit + infinitivo, avoir besoin 
de + nome / + infinitivo. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de diálogos con indicacións para orientarse 
nunha cidade. 
Escoita e comprensión dun slam. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Preparación e escenificación de diálogos con indicacións 
para orientarse nunha cidade.  
Descrición de lugares: a nosa cidade ou vila. 
Preparar e cantar un slam. 

B3.1 Comprensión detallada dun itinerario coa axuda dun 
plano. 
Lectura e comprensión de postais. 
Recoñecemento da estrutura dunha narración. 
Reconstrución dunha historia en pasado. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de postais. 
Presentación e descrición de lugares: a nosa cidade ou 
vila. 
Inventar unha historia a partir de un cadro. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [o] / [oe] / [ə], [p] / [t] / [k]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A vida en Marsella. 
Arte e literatura na Provenza. 

B5.6 Léxico: a cidade. 
Expresións para plasmar o decorado dunha acción nunha 
narración. 

B5.7 Preposicións de lugar. 
O pronome y. 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción / 
describir accións sucesivas). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita de mensaxes orais para responder a preguntas de 
comprensión. 
Comprensión do sentido xeral dun diálogo e localización 
de expresións útiles. 

Libro de texto 
T.5 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en conversas sobre tarefas do fogar e 
pequenos servicios. 
Presentación das habilidades persoais nas tarefas 
domésticas e intercambiar servicios. 
Escenificación de diálogos, expresando enfado, 
indignación ou dando as gracias por un servicio. 

B3.1 Comprensión de mensaxes por palabras completándoas 
con vocabulario visto. 
Lectura e comprensión de diferentes textos, 
identificando neles expresións para dar as gracias. 
Comprensión global dun cómic e localización no texto de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Preparación de presentacións dunha asociación solidaria. 
Redacción de mensaxe de agradecemento a partir de 
modelos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [b] / [d] / [g], [ɔ]̃ / [ɔn]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A axuda humanitaria, as asociacións junior... 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
As relaciones persoais. 
A frecuencia. 

B5.7 A negación: plus, personne. 
Construcións verbais con pronomes de complemento 
directo e indirecto. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita e comprensión global de textos breves sobre as 
redes sociais. 
Localización de informacións específicas nun diálogo. 
Escoita e comprensión dun conto africano. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre recordos de infancia. 
Presentación e descrición de obxectos comparándoos, 
por exemplo, vantaxes e inconvenientes da bicicleta. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B3.1 Lectura teatralizada dun conto. 
Comprensión da información esencial dun texto e 
localización de información específica. 
Comprensión y asociación de textos a unha ilustración. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de textos breves sobre recordos de infancia. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ʮi] / [wɛ]̃, [sk] / [sp] / [st]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A arte da palabra onte e hoxe, desde os bardos aos 
cantantes de slam e “youtubers”. 

B5.6 As redes sociais, as ferramentas dixitais. 
A escola no pasado. 

B5.7 O comparativo e o superlativo. 
O imperfecto (construción). 
Expresións de tempo (pasado). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   3º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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4º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN TEMA BLOQUE CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de indicacións. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembr
o/ 
outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos para compartir experiencias co grupo-clase. 
Descrición e comentario de fotografías. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dun poema, ao estilo de Jacques Prévert. 
Descrición do proceso para maquillaxes e disfraces. 
 

B5.1 
B5.2 

A entoación en francés. 

B5.3 Un poeta francés do século XX: Jacques Prévert. 
 

B5.6 Léxico: Emocións, sentimentos e sensacións. 
Vida cotiá: colexio, actividades extraescolares, gustos. 
O corpo. 
Maquillaxe e disfraces. 
 

B5.7 Os tempos: presente, passé composé, futuro simple e 
imperfecto. 
O imperativo. 
A expresión da necesidade e da obriga. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - situacións e anuncios nunha estación; 
   - relatos dunha viaxe; 
   - descricións sobre cambios de hábitos. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro
/ 
novemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Narración de feitos presentes e pasados. 
Descrición de hábitos e do medio de transporte usado 
para ir a clase. 
Monólogos e comentario positivo sobre unha viaxe. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos breves coa axuda 
de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción dun anuncio sobre unha viaxe. 
Elaboración de textos contando unha viaxe ou unha 
anécdota.  
 

B5.1 
B5.2 

Os homófonos gramaticais: a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  
 

B5.3 Consellos para viaxar por pouco diñeiro. 
Descubrimento do autor Raymond Queneau e do 
movemento literario que representa. 
 

B5.6 Léxico: Os medios de transporte. 
Cidades e países. 
Expresións de tempo para elaborar un relato. 

B5.7 O passé composé e o imperfecto. 
O imperfecto habitual. 
Os pronomes relativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión oral de: 
   - descricións de personalidade; 
   - unha historia / cómic; 
   - conversas; 
   - unha entrevista nun programa de radio. 
 

Libro de texto 
T.2  

Novemb
ro/ 
decemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición da personalidade. 
Descricións físicas. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos e textos breves coa 
axuda de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos breves, solicitando información. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [f] / [s] / [∫].  
Os sons: [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
As grafías do son [s].  
 

B5.3 As fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

B5.6 Léxico: O carácter, a personalidade. 
Os verbos introdutores do discurso. 
Refráns con animais. 
 

B5.7 Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos. 
Os pronomes posesivos. 
O estilo indirecto en presente. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves de diversa 
natureza: 
   - fenómenos naturais; 
   - conversas; 
   - datos sobre o planeta; 
   - presentacións; 
   - un resumen informativo. 

Libro de texto 
T.3 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación sobre un problema medio ambiental. 
Petición de información. 
Descrición de accións. 
Descrición da climatoloxía. 

B3.1 Asociación de fotografías e textos. 
Comprensión global de textos con axuda da imaxe e 
identificando os detalles relevantes. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración das preguntas para un cuestionario. 
Redacción dunha carta de presentación. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
Os sons [ɛ]̃ / [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
As grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adxectivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 

B5.3 O planeta e a ecoloxía. 

B5.6 Léxico: as profesións. 
O clima e algúns fenómenos naturais. 
O medio ambiente e a ecoloxía. 
Refráns relacionados co clima. 
 

B5.7 As diferentes formas interrogativas. 
Adxectivos e pronomes interrogativos. 
Os momentos da acción: venir de, être en train de, 

aller.  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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves: 
   - as tarefas domésticas; 
   - mensaxes no contestador; 
   - conversas; 
   - unha canción; 
   - unha entrevista a unha deportista. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro
/ marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre o reparto de tarefas domésticas. 
Presentación dun traballo sobre a felicidade. 
 

B3.1 Comprensión detallada de textos breves, identificando 
os datos relevantes e informacións específicas. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha reclamación sobre as actividades 
domésticas, seguindo un modelo. 
Exposición dun problema nun foro. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [e] / [ø] / [o]. 

O son [ʀ].   
O plural dos substantivos e adxectivos. 

B5.3 Unha gran deportista: Andrea Fuentes. 
O mundo do circo e a vida dentro do Circo do Sol. 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
A vida cotiá. 
O deporte. 
O mundo do circo. 
Expresións idiomáticas. 

B5.7 Énfase (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  

A negación (ne ... que).   
A formación do subxuntivo. 

A obriga e a prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subxuntivo / outras estruturas + infinitivo. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións físicas; 
   - diálogos; 
   - un interrogatorio policial; 
   - unha situación nunha tenda; 
   - una canción. 
 

Libro de texto 
T.5 

Abril/m
aio 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición física detallada de persoas. 
Presentación da caricatura dunha personaxe. 
Presentación dunha novela dos autores estudados. 

B3.1 Lectura e comprensión detallada de diferentes textos, 
localizando información específica. 
 

B4.1 
B5.5 

Preparación da continuación dunha canción. 
Redacción de resumes de libros. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
Os sons [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].  
As grafías dos sons [o] y [ɔ]. 
 

B5.3 A literatura policíaca: o comisario Maigret e Hércules 
Poirot, e os seus creadores. 
 

B5.6 Léxico: Os adxectivos descritivos (rasgos faciais). 
As historias policíacas e outros feitos diversos. 
 

B5.7 O pretérito pluscuamperfecto. 
Expresión da causa (parce que, comme). 
Os pronomes demostrativos. 
 
 



   
Departamento de Francés 

51 

6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións de obxectos; 
   - diálogos; 
   - un programa de radio; 
   - un ditado. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xu
ño 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descricións de obxectos. 
Presentación dun invento. 
Conversas para negociar un prezo, falar de soños… 

B3.1 Comprensión da información esencial dun texto, con 
axuda das imaxes e títulos, e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Presentación dun proxecto para a escola. 
Elaboración dunha tarefa práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  
Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  
As terminacións -ai ou -ais (do futuro simple ou do 
condicional) 

B5.3 O mercadillo de Saint-Ouen. 
Algúns inventos franceses. 

B5.6 Léxico: As características dos obxectos. 
A psicoloxía (interpretación dos soños, problemas 
persoais). 

B5.7 O condicional (formación e uso). 
Os usos do subxuntivo: finalidade, desexo, opinión. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 



   
Departamento de Francés 

55 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 

 

 



 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no 
alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as 
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta 
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, 
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se 
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a 
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se 
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise más teórica da lingua 
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á 
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas 
competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe 
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos textos, en 
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real.  

Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao 
reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu 
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que 
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os 
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que 
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan 
sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos específicos 
que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades 
lingüísticas na etapa respectiva.  

Para acadar estes obxectivos, articulamos os seus contidos en catro bloques:  

1. A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos necesarios 
para expresarse oralmente e por escrito. Para iso séguense tres pasos: 

• Inicia-la práctica con actividades deseñadas para averiguar coñecementos previos. 
• Practica-los contidos novos en combinación con contidos xa adquiridos dentro dun marco 

comunicativo que ofrece pautas de comportamento válidas na vida real (como describir 
persoas, resolver problemas, ...). As actividades abarcan as catro destrezas básicas: entender, 
ler, falar e escribir.  

• Usa-los contidos novos en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos, ... 

2. A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude de análise 
e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa frutífera é preciso: 

• Basala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 
• Guiar ó alumno na creación de resumes gramaticais, léxicos personalizados, un caderno 

persoal. 
• Fomenta-lo uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los coñecementos de 

vocabulario e contidos de gramática. 
• Fomenta-la indución e dedución de normas gramaticais. 

3. As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilita-la aprendizaxe da lingua. Son moi 
variadas e contribúen, indirectamente, a fomenta-la motivación dos alumnos: 

• Usar fórmulas feitas e xestos para compensa-las propias limitacións. 
• Organiza-lo aprendido (caderno persoal, léxico personalizado, ...). 
• Realizar gran variedade de actividades lingüísticas individuais e interactivas. 
• Recorrer a técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades 

plásticas, dramatizacións, ... 
• Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas 
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estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4. Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre aspectos da vida e 
valores propios dos países de fala francesa e outros. Algúns medios son:  

• Comparar comportamentos estranxeiros cos do propio país. 
• Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira, e 

comparalos cos propios. 
• Familiarizarse con lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos 

representativos da cultura francesa. 

Preténdese asegurar a adquisición en maior ou menor grao por parte do alumno das catro 
subcompetencias comunicativas e o acceso a unha expresión correcta e fluída, desenvolvendo 
en paralelo as catro destrezas implicadas no feito de comprender, ler, escribir e falar, tanto na 
súa vertente receptiva como na produtiva tendo en conta non só os coñecementos declarativos 
(que aprendo) senón tamén os que se refiren ó proceso (como aprendo) e á finalidade (para 
que aprendo). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Libros de texto:  
 Libro dixital 1º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Libro dixital 2º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Parachute 3, Ed. Santillana. 
 Parachute 4, Ed. Santillana. 

• Libros de exercicios, dicionarios, cadernos de gramática. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Audio: CDs e cassettes para a clase, cancións, entrevistas, informacións da radio. 

• Libros de lectura (contos, novelas), revistas (Le Kiosque), periódicos, bandes dessinées. 

• Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, 
fotos, horarios, publicidade, tests, enquisas, formularios, anuncios, etc. 

• Material vídeo: material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, 
previsións meteorolóxicas... 

• Material diverso: mapas, mapas do tempo, planos, horóscopos, postais, fichas, xogos 
lingüísticos (encrucillados, sopas de letras…), carteis, páxinas webs, portais pedagóxicos… 

 

7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

AVALIACIÓN INICIAL. 

Como en 1º de ESO o alumnado debuta no estudo do francés, salvo no caso dos repetidores, 
non se pode facer unha proba sobre contidos mínimos; pero si faremos un seguimento da 
participación durante as clases e unha revisión do caderno a semana anterior á avaliación 
inicial.  

No resto dos cursos, durante as primeiras semanas revisaremos contidos dos cursos anteriores 
(vocabulario e estruturas máis importantes) e, coa observación durante a clase e a revisión do 
caderno, obteremos a información necesaria para a avaliación inicial.  



   
Departamento de Francés 

60 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A avaliación dos alumnos deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación 
(a autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase ó desenrolo de capacidades e ó 
esforzo e traballo individual e colectivo desenvolvido así como á consecución dos obxectivos 
propostos. 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o 
desenvolvemento e consecución das catro destrezas (comprensión e produción oral e 
comprensión e produción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos 
socioculturais. Nestes niveis de debutantes e elemental a avaliación formativa debe ser 
prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria establecer unha 
avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

• A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos compañeiros e co 
profesor. Pode tamén establecerse unha proba específica individual, atendendo ós obxectivos 
de cada unidade: saber presentarse, dicir onde se vive, falar da familia, etc., na que se avaliará 
a corrección formal, a pronunciación, a soltura, nunha palabra, a capacidade de que a mensaxe 
se transmita correctamente. 

• A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita ou na actividade de aula, tratando 
de comprobar a capacidade de comprensión sobre os temas das unidades: relacionar datos e 
imaxes, completar cadros verdadeiro-falso, situar obxectos no espazo, identificar obxectos ou 
imaxes, identificar e saber responder ás mensaxes do profesor ou dos compañeiros.  

• A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples nos que a presenza da 
imaxe aporte unha información clara: descubrir erros, completar imaxes, sinalar persoas ou 
obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc., ou a partir das respostas do alumno 
relacionadas con un texto axeitado ao seu nivel. 

• A expresión escrita avaliarase con exercicios simples a través dun modelo: enquisa, 
pregunta-resposta, fichas, tests, completar diálogos ou pequenas mensaxes cun contexto 
claro… 

• A reflexión sobre a lingua avaliarase tamén con exercicios simples de pregunta-resposta, 
encher ocos, separar palabras, completar frases a partir de imaxes, etc. 

Nesta etapa a avaliación da comprensión e expresión escrita así como da gramática 
realizarase nunha única proba escrita, por unidades; e a comprensión e expresión oral 
avaliaranse preferentemente na actividade de aula, aínda que se pode completar a avaliación 
da comprensión cunha proba específica de audio.  

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (TEA, TDH, discapacidade 
intelectual...) contará con exames adaptados e procurarase que dispoñan de tempo suficiente 
para realizar a proba escrita. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Farase unha proba escrita extraordinaria no mes de xuño, na cal o alumno deberá demostrar 
que domina os contidos mínimos para unha avaliación positiva. 

 

  



   
Departamento de Francés 

61 

8. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

- Observación directa. 
- Análise de tarefas e actividades.  
- Intervención e preguntas orais. 
- Comprobación de traballos escritos. 
- Probas orais e escritas. 
- Ficha de rexistro individual 
 

9. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación ordinaria seguirá as seguintes pautas: 

 As probas escritas realizadas representarán un 60% da cualificación global; 

 mentres que a actividade de aula, o restante 40%. Neste apartado, a cualificación do 
alumno dependerá de varios factores: 
o Expresión e comprensión oral: participación activa nos intercambios orais, fluidez e 

corrección na comunicación oral, aínda que se admitirán certos erros de construción 
e pronunciación dado o nivel do alumnado. 

o Actitude e comportamento: esforzo, interese, colaboración cos demais compañeiros, 
atención, respecto, realización das tarefas encomendadas, autonomía na 
aprendizaxe, capacidade do alumno para recompilar información, utilizar libros de 
consulta, resolver as súas propias dúbidas, etc. 

o Caderno de clase: no que aparecerán tódalas tarefas realizadas en clase debidamente 
corrixidas, as tarefas feitas na casa coa corrección correspondente, os apuntes de 
gramática, verbos, vocabulario, etc., tomados durante as clases, así como tódalas 
fotocopias distribuídas polo profesor. 

o Tarefas para realizar na casa: unha parte da nota global serán os deberes; o profesor 
orientará o estudio do alumno na casa como complemento do traballo na aula por 
medio de exercicios, tarefas que o alumno deberá traer resoltas a clase. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, nas que se valorará o grao de consecución dos 
obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, os criterios de avaliación e utilizando os distintos 
procedementos de avaliación. En cada avaliación haberá como mínimo unha proba escrita. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso dos alumnos. 
Cuantificaranse: 
-coñecementos e procedementos 
-actitudes, comportamento e traballo 

Para cualificar, observarase os seguintes elementos: 
-probas escritas 
-chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 
-organización e disposición do material de traballo (orde, actualización do caderno de clase) 
-participación activa 
-entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as indicacións 
-actitude 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO. 

Nos casos de alumnos que non acaden unha avaliación positiva durante o curso 
recomendarase a realización de exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à 
trous, chercher l’intrus, répondre à des questions; trouver la question, mettre ensemble la 
question et la réponse, compléter des phrases, cocher la bonne réponse, q.c.m., mettre en 
rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) e terán a oportunidade de recuperar mediante 
a realización dunha proba escrita sobre os contidos traballados en clase. 

Os alumnos que non alcancen os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións poderán 
recuperar aquela que teñan pendente no mes de xuño, mediante outra proba escrita. 
Finalmente, se non se supera tal proba, o alumno dispoñerá doutra oportunidade en setembro. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DOUTROS CURSOS. 

Os contidos esixibles e as actividades de avaliación para os distintos niveis de francés como 
materia pendente corresponderanse cos equivalentes do mesmo nivel para o resto do 
alumnado. 

Os alumnos que teñan francés pendente de cursos anteriores contarán cun Reforzo Educativo 
que permita traballar sistematicamente os aspectos fundamentais da materia pendente. Polo 
tanto, serán observados de forma especial polo profesor, proporcionándoselles material, 
explicacións adicionais na aula e no horario de atención a alumnos, etc., a través dunha 
avaliación continua (sendo francés unha materia con contidos progresivos). A tal efecto, o 
profesorado elaborará un sistema de rexistro detallado da evolución do alumno respecto á 
materia do curso anterior. De forma periódica o Departamento analizará a evolución destes 
alumnos. Se, como consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso no 
que está matriculado, se considera que o alumno alcanzou os obxectivos fixados para a materia 
pendente, decidirase a superación da materia pendente en reunión do Departamento. No caso 
de que estes alumnos non escolleran o Francés como optativa no curso actual, non podemos 
facer unha recuperación e seguimento na clase. A recuperación basearase na revisión dos 
materiais do ano anterior, que deberán facer individualmente. 

En todo caso, en maio e setembro realizarase unha proba final da materia pendente nos 
distintos niveis. A proba consistirá nun exercicio escrito, no que deben demostrar unha 
comprensión escrita simple, un exercicio de expresión baseado nun modelo, exercicios 
gramaticais e de vocabulario dun nivel que corresponda a programación de cada curso: 
exercices à trous, question-réponse, association image-graphie, etc. Pero en ningún caso a 
avaliación se poderá limitar a esta proba final, senón ao conxunto desta e do traballo realizado 
ao longo do curso cara á superación da materia. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada 
como para que cada alumno encontre as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa 
aprendizaxe. Polo tanto, flexibiliza-la intervención pedagóxica é unha condición obrigada se 
quere atender adecuadamente á diversidade dos alumnos. 

Esta diversidade queda reflexada nas diferenzas que presentan os alumnos en canto a: 
• Os seus coñecementos previos. 
• As súas ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés. 
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• Os seus intereses e expectativas. 
• As súas aptitudes. 
• Os seus distintos ritmos de aprendizaxe. 
• Os seus diferentes estilos de aprendizaxe. 
• As súas actitudes con respecto á escola.  

Para favorece-lo tratamento da diversidade, seguiremos estas pautas: 
a) Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas: organización do espazo-clase e 

agrupamentos do alumnado segundo as actividades (recunchos de traballo, exposicións 
no exterior da clase, ...) e segundo os intereses e as motivacións dos alumnos (reparto 
de tarefas en traballos cooperativos, de roles nas dramatizacións, ...); utilización de 
pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: visuais 
(observación de debuxos, fotos, vídeo, internet ...), auditivas (cancións, diálogos, 
karaoke,...), cinéticas (xogos, sketches, ...), globalistas (proxectos, lecturas, ...); 
aplicación de distintas modalidades de traballo: individual, en parellas, en pequeno ou 
gran grupo, en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo 
(negociación e aportación consensuada); utilización de diversos materiais e soportes: 
auditivos, escritos, visuais…; alternancia de actividades e duración das mesmas. 

b) Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo (a partir do segundo curso): 
manipulación de contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

c) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido: actividades de 
audición, dramatizacións, lecturas para extraer informacións concretas, exercicios para 
encher ocos en branco, observación de imaxes e resposta a preguntas sobre as 
mesmas…; prácticas de ampliación e reforzo; traballo sobre dificultades específicas: 
exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario, expresión oral, 
e expresión escrita, reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais (Vídeo); 
actividades facilitadoras das técnicas de estudio e auto aprendizaxe: consulta de 
dicionarios, organización do traballo persoal (auto-évaluation,  grilles d´auto et co-
évaluation  referentes a contidos e destrezas, o caderno persoal: toma de apuntes, 
presentación, listados de clasificación,  sínteses gramaticais, ...). 

Para o alumnado que non promocione (repetidor) elaborarase un programa individualizado 
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Francés colaborará nas actividades culturais que o centro organiza con 
motivo da conmemoración de días sinalados e na redacción da revista Pallares do centro.  

A continuación expóñense algunhas das actividades que se poden realizar en clase: 
- escoitas de distintas situacións tanto reais como inventadas, por exemplo: programas de 

radio, de televisión, etc.;  
- escoita de diversas cancións, tanto modernas como antigos de distintos autores e 

cantantes en lingua francesa, principalmente para fomentar a escoita e traducir e adaptar 
as letras das cancións aos dous idiomas;  

- elaboración de tarxetas de Nadal, de felicitacións por San Valentín  ou de marcapáxinas con 
motivo do día do libro;  

- proxección de fragmentos de películas emblemáticas do cine francés que nos permiten 
debater sobre as semellanzas e diferenzas entre as nosas culturas;  

- elaboración de receitas e carteis sobre a gastronomía francesa: as crêpes, a quiche lorraine 
(pastel de queixo, xamón y bacon), os exquisitos patés coma o de codorniz con pasas, o de 
pato ou a terrina rústica, sen esquecer a gran variedade de queixos (roquefort, camembert, 
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brie, bleu d’Auvergne...) ou as deliciosas trufas e bombóns;  
- degustacións dalgúns dos produtos máis típicos da gastronomía francesa, coma por 

exemplo as deliciosas crêpes bretonnes;  
- exposición de carteis dando a coñecer tanto os monumentos máis representativos de 

Francia, como a súa música, a súa literatura ou incluso os seus perfumes máis selectos. 

 

14. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

De acordo co plan lector, a área de Francés (2ª Lingua Estranxeira) contribuirá de forma 
especial á promoción da lectura no alumnado por medio das seguintes actividades: 

 Lectura de todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, 
gráficos, en soporte impreso ou electrónico. Fomentarase a práctica da lectura, tanto 
individual como colectiva, realizada en voz alta e traballaranse técnicas de comprensión 
lectora, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do 
alumnado, expresión oral, etc.  

 Consulta de obras en papel e outros formatos para obter información sobre a cultura 
francófona. 

 Traballos sobre distintos temas relacionados coa cultura francófona (gastronomía, 
xeografía, deportes, literatura, etc.) nos que os alumnos poderán empregar material de 
consulta da biblioteca ou consultar en internet. 

 Lectura dun libro, como mínimo, en cada trimestre a escoller polos propios alumnos 
entre os propostos polo profesor, adaptado  ao seu nivel, que o alumno terá que ler na 
casa. Posteriormente realizaranse na clase as actividades derivadas desta: lectura en voz 
alta, comentarios, comparacións entre libros lidos, recomendacións a compañeiros… Co 
fin de promover o interese pola lectura fomentarase a lectura por pracer e non como 
destripamento de dificultades gramaticais e léxicas.  

 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación forman xa parte da vida de todos, de aí 
que o departamento de Francés Lingua Estranxeira aposte por integralas tamén no currículo. 
Coas TIC, ábrense para o profesorado enormes posibilidades de actuación na aula tendo en 
conta, ademais, que se trata de ferramentas capaces de motivar ao alumno moito máis que as 
estratexias convencionais.  

Dende este departamento, aproveitaranse algunhas das ferramentas que ofrece Internet, no 
que se refire ao aprendizaxe do FLE, como dicionarios on line, recursos didácticos, prensa, 
recursos audio/vídeo (documentos sonoros, radio, televisión…), xogos, portais pedagóxicos… 

Potenciarase a familiarización dos alumnos con tódolos soportes da información, tanto para 
solventar as dúbidas que lles xurdan, como para localizar material de traballo, e incluso para 
expor creacións propias.  

Na maior parte dos temas da nosa materia intentarase planificar actividades de busca de 
información a través da rede ou en enciclopedias dixitais e traballaranse algúns dos contidos 
do currículo en soporte dixital. 
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16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

A programación será revisada ao longo de todo o curso a través das reunións de 
Departamento, nas que se estudará o grao de cumprimento da programación nos diferentes 
grupos de ESO e se fará unha avaliación permanente da mesma. 

A avaliación da propia programación levarase a cabo a través de: 
-Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
-Cuestionarios (ós alumnos). 
-Intercambios orais (entrevistas con alumnos, debates). 

 

 

Guntín, 23/09/2021 

 

 
Asinado pola xefa do departamento: Marta Rodríguez Fernández  
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Departamento de Inglés do CPI Tino Grandío de Guntín esforzarase neste curso académico 2021-2022 por seguir 

o camiño marcado nos cursos anteriores. Básicamente, manteremos a mesma liña de actuación, intentando 

corrixir aquelas deficiencias observadas con anterioridade e reflectidas nas memorias de cursos anteriores, á vez 

que introducindo aquelas novidades que nos parezan relevantes. 

O Departamento de Inglés segue estando formado neste curso 2021-2022 polas seguintes profesoras: 

• A xefa de departamento, María del Pilar Quiroga Fernández, mestra de primaria adscrita con destino 

definitivo no centro e profesora que imparte a materia de lingua inglesa en 1º e 2º da ESO (incluíndo o 

desdobre de sección bilingüe) e, á súa vez, completa horario lectivo no departamento de lingua española 

coa materia de lingua e literatura castelá en 1º de ESO e no departamento de xeografía e historia coa 

materia de valores éticos de 2º de ESO. 

• Ana Arias Castro, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e xefa deste 

departamento, que imparte a materia de Investigación e tratamento da información en 1º de ESO e lingua 

inglesa como primeiro idioma estranxeiro en 3º e 4ºA e B da ESO, completando o seu horario coa 

dedicación á xefatura de estudos 

• Cóntase tamén coa chegada da auxiliar de conversa en lingua inglesa, a estadounidense Jean Cutter, para 

o centro desde o mes de outubro ao de maio. 

Pola súa banda, o perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do 

medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. Nos niveis de secundaria obrigatoria 

correspóndelle asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algún do cal xa estudou no 

mesmo durante a Educación Primaria, así como a totalidade do alumnado que provén do CEIP de Lousada. Tamén 

temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos 

Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que acode desde a cidade de Lugo. A pesar da existencia de 

dúas pequenas vilas no Concello, a actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos 

casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio e industria, habendo 

tamén algún empregado do sector servizos. 

Como características de aprendizaxe máis sinaladas entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo 

coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as linguas estranxeiras. En moitos casos tamén pesa o medo 

ao traballo e esforzo que supón aprender unha lingua estranxeira. 

Pretendemos neste curso que agora se inicia, continuar coas seccións bilingües, en lingua inglesa na materia de 

música en 2º de ESO e en ciencias sociais cun grupo de 4º de ESO. Comunicouse a suspensión da sección bilingüe 

de ciencias sociais en 3º de ESO. Parécenos unha iniciativa particularmente interesante pois no Concello o 

alumnado non ten posibilidade de acudir a clases de inglés nin nunha Escola Oficial de Idiomas nin en ningunha 

academia particular.  

Non contamos en cursos anteriores co apoio de profesorado de Pedagoxía Terapéutica na nosa materia, algo que 

podería ser moi útil con certo alumnado que arrastra deficiencias xa desde a Educación Primaria, en concreto, 

temos alumnado que posúe unha Adaptación Curricular e outro que rematou o curso anterior con Reforzo 

Educativo ou coa materia de inglés suspensa ou ben que a superou en cualificación pero moi ao límite de 

adquisición dos contidos mínimos sen desenvolver as competencias no grao esperable dunha cualificación de 

aprobado. 

En canto aos medios materiais, atopámonos con aulas diáfanas que permiten todo tipo de agrupamentos de 

alumnado aínda que no presente curso a necesidade de manter as distancias vai facer máis difícil realizar 

actividades que requiran mobilidade. Só será posible, polo tanto, a organización tradicional do alumnado fronte ao 

profesor, algo particularmente incómodo cando pretendemos realizar actividades orais. 

Contamos tamén coa existencia de dous reprodutores de CD, para uso dos membros do Departamento e de tres 

equipos de vídeo e de DVD para uso de todos os membros do CPI. Tamén temos diverso material elaborado desde 

o departamento e subido á plataforma EVA-Edixgal. Haberá que continuar neste curso coa elaboración de novo 

material que enriqueza a páxina web e a plataforma EVA. Tamén grazas ao programa de libros dixitais contamos 
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cun ordenador persoal para cada profesora no que está instalado o programa EVA off-line en toda a ESO. Ademais, 

existen tamén no centro dúas aulas de informática; a secundaria está dotada de máis de quince ordenadores para 

os que tamén contamos con material en CD-ROM para lingua inglesa tanto en lecturas como en exercicios; a de 

educación primaria –que tamén se pode utilizar ocasionalmente- conta con oito equipos completamente 

renovados.  

As propias aulas de clase en 1º a 4º de ESO contan con equipamento Abalar, ordenadores individuais, proxector e 

PDI. 

Xa desde a creación do centro como CPI, púxose en marcha cunha excelente acollida por parte do alumnado, unha 

biblioteca de Departamento na que contamos na actualidade con máis de 500 títulos de niveis adecuados ao noso 

alumnado de ESO. Pretendemos, neste curso, seguila dotando de novidades de todos os niveis e xéneros para 

ofrecerlle ao alumnado un aliciente máis para a lectura en inglés. Se é posible, intentaremos abrir o Departamento 

un recreo á semana de forma que unha profesora de inglés poida asesorar nese período ao alumnado interesado 

en ler estes libros. Promocionarase neste curso o préstamo de materiais multimedia: CDs que acompañan aos 

libros de lectura, revistas con CD de audio, etc.  

A experiencia do confinamento, e as previsibles dificultades que a pandemia poida provocar este curso, farán 

necesario seguir dotando o espazo EVA de Edixgal para os cursos correspondentes. Así mesmo, haberá que 

contemplar facilitar o seguimento das clases ao alumnado que por unha ou outra razón non poida asistir a clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son competencias básicas as que debe desenvolver o alumnado ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 

a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e para ser 

capaz de levar a cabo unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   

A través da materia de Investigación e tratamento da información incidirase na mellora de diversas competencias 

básicas de forma integrada e espontánea. Máis concretamente: 

• Competencia en comunicación lingüística ao potenciar a lectura e selección procedente de diversas fontes 

bibliográficas e dixitais principalmente. Tamén se potenciará a capacidade de paráfrase e expresión das 

ideas obtidas coa propia linguaxe dentro dun rexistro axeitado. Esta expresión será tanto de forma oral 

coma escrita. 

• A Competencia dixital será unha competencia fundamental a traballar desde a materia pois se pretende 

que o alumnado se capacite para poder obter e elaborar información en diversos formatos dixitais, de 

forma que estas aprendizaxes poidan ser exportables a outras materias. 

• Competencia para aprender a aprender ao promover a utilización de diversas fontes de uso habitual fóra 

do contexto escolar para a obtención e difusión de información propia e allea. Tamén se buscará 

promover a aprendizaxe dunha forma de traballo organizada tanto de forma individual coma en grupo. 

• Competencia social e cívica ao favorecer o respecto, o interese e a correcta comunicación. Prestarase 

especial atención á protección e respecto dos dereitos de autor nas producións alleas e propia. Tamén se 

fomentará o uso crítico das redes sociais como forma social de elaboración de información. 

• Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor ao fomentarse no alumnado a iniciativa á 

hora da elección e selección da información pertinente desde diversas fontes para o traballo a 

desenvolver así como á hora de redactar e criticar e/ou defender as opinións persoais. 

• Competencia da conciencia e expresións culturais a través do respecto aos dereitos de autor, selección de 

ilustracións para enriquecer os traballos, evitando sempre o plaxio ou o trato inadecuado da autoría e o 

recoñecemento da mesma. 

Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INGLÉS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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A través da materia de inglés incidirase na mellora de diversas competencias básicas de forma integrada e 

espontánea. En concreto, inglés contribuirá a mellorar as seguintes competencias ao longo de toda a etapa da ESO: 

• Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos 

e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, baseada na 

potenciación de habilidades comunicativas, contribuirá á adquisición desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta 

competencia é primordial no discurso oral, por adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así 

mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar, oralmente e por escrito.  

• Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade dos alumnos/as para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. A adquisición de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a 

lingua estranxeira ao longo da vida.  

• O uso da carpeta do Portfolio (en 1º e 2º de ESO) e do e-PEL (en 3º e 4º) será un medio para exercitar a 

autoaprendizaxe e aprender empregando novas estratexias que faciliten a autoavaliación e o 

descubrimento das formas e medios de aprendizaxe máis adecuados ao estilo persoal de cada alumno, 

potenciando esta competencia que será clave durante o resto da vida do alumnado no que a aprendizaxe 

de linguas deberá ter un peso importante. 

• Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, nunha lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para 

construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, 

conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

• Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato 

á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico e actividades de 

eTwinning en intercambios coa xuventude doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

• Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e 

cando se favorecen os traballos creativos individuais ou en grupo, como poden ser a realización e a 

representación de simulacións e de narracións.  

• Esta competencia tamén se traballará a través das actividades deseñadas para a participación na 

convocatoria do Portfolio Europeo das Linguas. Procurarase integrar nelas contidos lingüísticos e culturais 

referidos aos países anglófonos. 

• Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación. Isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo. 

• Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia en cada 

curso.
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO  

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

Velaquí os obxectivos xerais da materia: 

1. Poder aproveitar os recursos informativos ao alcance do alumnado no centro escolar: biblioteca escolar e 

internet. 

1.1. Coñecer o sistema de organización de bibliotecas, o catálogo e a CDU. 

1.2. Acceso e uso de buscadores en internet: palabras clave e estratexias de uso. 

2. Valorar as posibilidades de difusión da rede e comprender os seus riscos. 

2.1. Espazos web fiables e útiles.  

2.2. Contrastar a información obtida. 

2.3. Valorar as creacións colectivas en internet. 

3. Organizar e planificar un traballo de investigación: 

3.1. Uso de esquemas e organización das partes. 

3.2. Reparto de tarefas en traballos en grupo. 

4. Seleccionar a información máis axeitada para cada necesidade. 

4.1. Ler e extraer información de diversos tipos de texto e fonte, evitando “copiar e pegar”. 

4.2. Cotexar a información e extraer a necesaria na nosa busca. 

4.3. Recoller as fontes correctamente para poder citalas ben no traballo. O plaxio. 

5. Xerar contidos adecuados partindo das buscas realizadas. 

5.1. Presentar correctamente os traballos elaborados, a man ou en formatos dixitais: procesador de textos e 

presentacións. 

5.2. Usar e ilustrar con imaxes, esquemas e diagramas. 

5.3. Organizar os traballos con portada, índice, paxinación, bibliografía, etc. 

5.4. Expoñer oralmente un traballo de forma axeitada. 

5.5. Citar convenientemente as fontes empregadas. 

5.6. Axustarse a un guión previo. 

5.7. Subir e aloxar os materiais realizados en plataformas educativas en liña. 

1º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de 

material semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre os edificios 

que se atopan nunha veciñanza, unha conversación entre a secretaria dun centro comunitario e un 

rapaz que quere unirse a el, unha familia que está pedindo comida a través de Internet, uns mozos 

que están pedindo e dando enderezos e lendo un mapa, unha entrevista radiofónica, etc.).  

1.1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  
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2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar, presentarse a si mesmos e aos demais, dar información persoal sobre os propios gustos e 

intereses, falar sobre os tempos e as horas, expresar gustos e preferencias, pedir comida, falar sobre 

unha foto, dar e pedir enderezos, intercambiar información, falar das súas vacacións, dos seus plans 

futuros, etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel.  

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contractas e dalgunhas formas débiles), o ritmo e 

a entoación.  

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, dar información persoal, falar de 

actividades e rutinas, comprar comida, describir persoas, lugares e cousas, dar indicacións para chegar a 

un sitio, expresar habilidades, gustos e preferencias, obriga e prohibición, facer suxestións e aceptalas ou 

rexeitalas, describir experiencias pasadas e plans futuros, etc.).  

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, o 

lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia).  

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saúdos e 

presentacións, intercambio de información persoal, gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas 

e lugares, expresión de hábitos, peticións, ordes, instrucións, suxestións, enderezos, descrición de 

accións en curso, actividades de tempo libre, o tempo atmosférico, o pasado, plans futuros, etc.  

2.8. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o PresentContinuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.). Participar en 

actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con todos os 

integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes de correo electrónico, unha páxina web, un blog, un cuestionario, 

letras de cancións, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos temas, etc.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.4.1. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva.  

3.4.2. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.4.3. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.4.4. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.4.5. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.4.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.4.7. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  
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3.4.8. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.4.9. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.4.10. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.4.11. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, falar de actividades e de rutinas 

propias, expresar gustos e preferencias, describir personaxes famosos, a casa na que vivan e a súa 

cidade, experiencias pasadas en viaxes de vacacións, anunciar unha excursión, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, 

o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os 

conectores de secuencia).  

4.3. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o Present Continuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.2.1. Utilizar os coñecementos previos.  
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7.2.2. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.2.3. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.2.4. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.2.5. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.2.6. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.2.7. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.2.8. Crear asociacións funcionais.  

7.2.9. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.2.10. Deducir e inducir regras.  

7.2.11. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.2.12. Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos.  

7.2.13. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.2.14. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.2.15. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.2.16. Utilizar a autocorrección.  

7.2.17. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora.  

7.2.18. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, carteis anunciadores, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, o seu lugar na oración); o pronome (persoais suxeito e obxecto, interrogativos e 

demostrativos); o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going 

to e o Present Continuous con valor de futuro, os verbos modais (can / can’t e must / musn’t); o 

adverbio (os de frecuencia, modo e intensidade); a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais) e os conectores de secuencia.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

2º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 
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1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre datos persoais dunha 

rapaza, un lugar da India, a compra de roupa para asistir a unha festa, un xogo de computador, un soño, 

unha historia de detectives, os gustos musicais dunha rapaza e as cousas que leva a unha viaxe escolar, 

unha organización que coida o medio ambiente, etc.). 

1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar e presentarse, intercambiar información persoal, describir lugares, cousas e persoas, expresar 

cantidade, describir e contrastar hábitos e accións que transcorren no presente, indicar obrigas e 

prohibicións, dar consellos, facer suxestións, falar das súas preferencias, describir accións pasadas, falar 

de plans futuros, facer predicións, expresar condicións, etc., e sobre os demais temas incluídos neste 

nivel. 

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contraídas e dalgunhas formas débiles), a 

acentuación das palabras e das oracións, o ritmo e a entoación. 

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

describir lugares, cousas e persoas, expresar cantidade, describir e contrastar, hábitos e accións que 

transcorren no presente, indicar obrigas e prohibicións, dar consellos, facer suxestións, etc.). 

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

tempo, o lugar das palabras na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia). 

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as sobre as cousas que se 

poden facer en distintos lugares dunha cidade, os uniformes, os aparellos tecnolóxicos, os distintos 

modos de comunicación entre homes e entre animais, as profesións, os instrumentos musicais, etc..  

2.8. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes orais (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, os 

cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, contraste 

Present Simple / Present Continuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / could / 

should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past Simple / 

Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, be going 

to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, etc.). 

2.9. Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase.  
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3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes curtas en móbiles, correos electrónicos, un folleto, un blogue, 

distintos tipos de artigos, o horóscopo, letras de cancións, historias de detectives, pósteres, itinerarios, 

textos breves sobre distintos temas, etc. 

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.6. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos coñecementos 

culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.7. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.8. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.9. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.10. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.11. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.12. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.13. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.14. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.15. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, describir un lugar, un amigo/a 

ou familiar, un curso e un día especial nas súas vidas, escribir o final dunha historia de detectives, indicar 

as regras dun xogo ou deporte, describir unha viaxe que lles gustaría facer, mencionar un material 

reciclado e explicar o seu proceso, etc.). 

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar das palabras na oración, as conxuncións, os 

conectores de secuencia, a organización das ideas -introdución, desenvolvemento e final-). 

4.3. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes escritas (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, 

os cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, 

contrastePresent Simple / PresentContinuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / 

could / should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past 

Simple / Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, 

be going to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, 

etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  
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5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.8. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, folletos, etc.) 

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, a súa posición na oración, o seu grao: comparativo e superlativo); o pronome 
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(persoais suxeito e obxecto, interrogativos, posesivos e demostrativos); o verbo (o imperativo, to be, 

havegot, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going to, will, o Present Continuous 

con valor de futuro, o Past Continuous, os verbos modais (can / can’t, must / musn’t, could / couldn’t, 

should / shouldn’t); os adverbios de frecuencia, a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais), o xenitivo saxón, os conectores de secuencia, o primeiro 

condicional. 

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

3º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais para a materia de inglés neste curso, que sempre tentarán aproveitar e desenvolver 

os contidos especificados no apartado correspondente: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e coa profesora para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  
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2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. 

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  
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3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. 

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o caderno da materia. 

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  
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7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira.  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

4º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  
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3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, havegot, o Present Simple e oPresent Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  
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6.3. Organizar o caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  
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9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

 



Programación do departamento de inglés 

 

23 

CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

Tendo en conta que o libro de texto vai ser a guía respecto á orde de aparición dos contidos no curso, como norma xeral os contidos correspondentes ao primeiros trimestre serán os 

correspondentes ás unidades 1,2 e 3; os do segundo trimestre os das unidades 4, 5 e 6 e finalmente os do terceiro os das unidades 7, 8 e 9.  Se non se especifica a que unidade se refiren, é 

porque se entende que son contidos que se traballan ao longo de todo o curso escolar aínda que poida ser en distinta medida ou forma. 

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDADE BLOQUE CONTIDO 

 B.1 Bloque 1: A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital. Dixitais  e en 
fotocopias 

Set/Out – 4 sesións CUESTIONARIO 

1 B.1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. 

B.1.2. As bibliotecas como espazos culturais. 

B.1.3 Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais. 

B.1.4. Estratexias de procura eficaz. 

B.1.5 Dereitos de autoría 

2 B.2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca Dixitais e en 
fotocopias 

Out/Nov – 3 sesións 

B.2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar 

B.2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información 

B.2.5 Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura. 

B.2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información. 

B.2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. 

B.2.8.  Fiabilidade dos espazos web. 

B.2.9.  Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.10 Valoración da información recollida na rede. 
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3 B.3. Organizarse para investigar Dixitais Nov – 3 sesións Traballo realizado 
polo alumnado 
sobre un tema 
acordado na aula. 

B.3.1. Procesos de investigación. 

B.3.2.  Planificación dun proceso de investigación. 

B.3.3. Traballo en grupo. 

B.3.4.  Preparación da procura informativa. 

4 B.4. Procura e tratamento da información. Dixitais Dec. – 3 sesións 

B.4.1. Necesidades informativas, fontes de información e procesos de procura, 
valoración e selección da información 

B.4.2.  Análise e comprensión da información atopada. 

B.4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B.4.4. Proceso da información: extracción e síntese. 

B.4.5. Citas e referencias. 

2ª AVAL. 5-1 B.5. Xeración de contidos e comunicación Dixitais Xan/Feb/Mar – 10 
sesións 

Traballo 
elaborado en 
procesador de 
textos polo 
alumnado. 

B.5.1. Organización e reelaboración da información. 

B.5.2. Estruturación da información recollida mediante gráficos, diagramas, etc. 

B.5.3. Reelaboración e personalización da información. 

B.5.4. Presentación dos produtos informativos propios. Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

3ª AVAL. 5-2 B.5.5. Elaboración de materiais de apoio ás presentacións orais. Dixitais Abr/Mai/Xuñ – 12 
sesións 

Traballo 
elaborado nunha 
presentación 
polo alumnado 

B.5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos, monografías, presentacións, 
produtos audiovisuais, etc.) 

B.5.7. Tratamento e edición de produtos dixitais (presentacións, vídeos, etc.) 

B.5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B.5.9.  Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo traballo 
das demais persoas. 

B.5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
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investigación á vida persoal, académica e social. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

IDENT
. 
CONTI
DOS 

IDE. 
CRIT
ERIO
S 

IDENT. 
ESTÁNDAR 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

TRABALLO EN 
CLASE 

PROBA ESCRITA 
/ 
CUESTIONARIO 

RÚBRICA 
(INCLUIDA) 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1 B.1           

B.1.1. 

. 

 INEINB1.1.1. CCL / CD / CAA /  
CSIEE / CCEC 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de 
lectura e de información. 

100%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.1.2 CCL / CD / 
CAA 

Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos 
informativos para os seustraballosindividuais e grupais. 

75%     CL / EOE 

B.1.2.  INEINB1.2.1. CSC Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no 
seu contorno máis próximo. 

75%     CL / EOE 

B.1.3  INEINB1.3.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Diferencia os documentos informativos en función do 
seucontido. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.3.2. CCL / CAA Acode ásfontesorais de referencia no seu contorno máis 
próximo para determinadas necesidades informativas. 

75%     CL / EOE 

 INEINB1.3.3. CSIEE / CAA Accede de forma autónoma a contidosaudiovisuais, 
presenciaisouvirtuais. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

B.1.4.  INEINB1.4.1. CCL / CAA Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.4.2. CCL / CAA / 
CD 

Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos 
dixitais. 

100%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.1.5  INEINB1.5.1. CSC / CAA  Identifica e respecta a autoría de textos ouimaxes. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

2 B.2.1.  INEINB2.1.1. CCL / CAA Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os 75%   Cuestionario  CL / EOE 



Programación do departamento de inglés 

 

26 

fondos. 

 INEINB2.1.2. CAA / CSIEE Recupera facilmente os documentos que precisa. 75%     CL / EOE 

B.2.2.  INEINB2.2.1. CAA / CD / 
CSIEE 

Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 75%     CL / EOE 

 INEINB2.2.2. CAA / CD / 
CSIEE 

Localiza documentos, en función das súas necesidades 
informativas, no catálogo web da biblioteca. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.2.4.  INEINB2.4.1. CD Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 

75%     CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.4.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza internet valorando as característicasdeste medio en 
relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a 
veracidade, a organización, a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
CV 

B.2.5  INEINB2.5.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Establece un sistema de procura eficaz de información 75%     CL / EOE 

 INEINB2.5.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura 
para localizar información na web. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.5.3. CD / CAA Identifica produtos informativos diferentes en función das súas 
necesidades e dos seusobxectivos de traballo. 

75%     CL / EOE 

 NEINB2.5.4. CD / CAA Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 75%     CL / EOE 

B.2.6.  INEINB2.6.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as 
finalidades para as que foron creadas: educativa, participativa, 
etc. 

75%     CL / EOE / 
CV / TIC 

B.2.7.  INEINB2.7.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Navega por internet con seguridade preservando a 
súaidentidade e a súaprivacidade. 

75%     CL / EOE 

B.2.8.   INEINB2.8.1. CCL / CD / 
CAA 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: 
autoría, data de actualización, tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.9.   INEINB2.9.1 CD / CSC Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.1
0 

 INEINB2.10.1. CCL / CD / 
CAA 

Compara a información recollida en distintas fontes 
informativas na rede. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB2.10.2. CCL / CD / Contrasta a información recollidana rede con 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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CAA outrasfontesoraisou impresas. 

3 

 

B.3.           

B.3.1.  INEINB3.1.1. CAA / CSIEE Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas 
fases. 

75%     CL / EOE 

B.3.2.   INEINB3.2.1. CCL / CAA Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.3.  INEINB3.3.1. CCL / CAA / 
CSC 

Escoitaaos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, 
argumenta as súasopinións e respecta as opinións das 
outraspersoas. 

75%     CL / EOE / 
CV 

 INEINB3.3.2. CCA / CSC Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que 
lle corresponden. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
CV 

B.3.4.   INEINB3.4.1. CCL / CAA Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.5.  INEINB3.5.1. CCL / CAA Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura 
de información. 

75%     CL / EOE 

4 B.4.           

B.4.1.  INEINB4.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Identifica o tipo de información que precisa en función 
dunsobxectivos. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.1.2. CCL / CD / 
CAA 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súanecesidade 
informativa. 

75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.3. CCL / CD / 
CAA 

Concreta o proceso de procura de información 75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.4. CCL / CD / 
CAA 

Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 75%     CL / EOE 

B.4.2.   INEINB4.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.2.2. CCL / CD / 
CAA 

Deduce información implícita ou explícita dos 
contidosaudiovisuais e dos textos dos medios de comunicación. 

75%     CL / EOE / 
TIC 

B.4.3.  INEINB4.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Selecciona a información tras valoralaseguindouns 
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
etc.). 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.4.4.  INEINB4.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 
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B.4.5.  INEINB4.5.1. CCL / CD / 
CAA / CSC / 
CCEC 

Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

2ª AVALIACIÓN 

5 B.5.         Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.1.  INEINB5.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para 
organizar a información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.2.  INEINB5.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre 
entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.3.  INEINB5.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da 
información reunida. 

100%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.4.  INEINB5.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Presenta os seustraballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.4.2. CCL / CD  Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 100%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
TIC 

3ª AVALIACIÓN      

B.5.5.  INEINB5.5.1. CCL / CD Elabora material de apoio para as súaspresentaciónsorais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.5.2. CCL / CD / 
CAA 

Realiza sinxelaspresentacións para amosar o resultado dos 
seustraballos de investigación. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.6.  INEINB5.6.1. CAA / CD 
/CSD / CSEC 

Cita con corrección os libros consultados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.6.2. CCL / CD / 
CAA / CSC 

Segueunha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, 
música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.7.  INEINB5.7.1. CD / CCEC Incorpora imaxesaosseustraballos de investigación. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.8.  INEINB5.8.1. CCL / CD Respecta unhas pautas mínimas naprodución de textos dixitais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.9.   INEINB5.9.1. CCL / CSIEE Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.9.2. CCL / CSC / Defende con argumentos as opinións propias e respecta o 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
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CSIEE traballoalleo. CV 

 INEINB5.9.3. CCL / CSC Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das 
compañeiras, e valora con argumentos o seutraballo. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

B.5.1
0. 

 INEINB5.10.1. CAA / CSIEE Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa 
participación no proceso duntraballo de investigación, 
individual ou grupal. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.2. CAA / CSIE Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.10.3. CAA / CSC Valora con criterio e respecto o traballo das outraspersoas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.4. CAA / CSIEE Incorpora as aprendizaxes realizadas a novosprocedementos de 
traballo e de relación no medio escolar e social. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 
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RÚBRICA 1 

 

TRABALLO DE CLASE A MAN – RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada limpa, sen 
corrección, marxes adecuadas e 
con boa letra.  

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes suficientes, boa letra e 
pode haber algunha pequena 
corrección. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, non se respectan as 
marxes, a letra é difícil de ler ou 
haI demasiadas correccións. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 2 

 

TRABALLO CON PROCESADOR DE TEXTO – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada axeitada, marxes, 
texto xustificado e distintos 
estilos segundo o tipo de texto 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes, xustificado ou estilos. 

O traballo ten fallos importantes 
respecto a portada, marxes, 
xustificado ou estilos. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía e 
empregando correctamente o 
corrector do programa. 

Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 3 

TRABALLO CON PRESENTACIÓN DIXITAL – RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
con unha plantilla axeitada e 
seguindo as normas vistas na 
clase. 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
plantilla, distribución de 
elementos, etc. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, mala distribución de 
elementos, etc. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados, visuais e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados, 
visuais e con títulos. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados, ou faltan ilustracións 
ou de forma confusa. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Ilustración Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos 
suficientes para apoiar o texto. 

Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos aínda 
que non sexan sempre suficientes 
para apoiar o texto. 

A cantidade ou calidade das 
ilustracións e/ou gráficos é 
insuficiente. 

O texto non se ve apoiado por 
elementos visuais como 
ilustracións ou gráficos. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada. 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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Exposición oral A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
e non se realiza lendo senón 
proporcionando as ideas 
principais apoiándose na 
presentación dixital. 

A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
aínda que se lea boa parte dela 
para as ideas principais 
apoiándose na presentación 
dixital. 

A exposición oral é incompleta 
con relación ao tema a 
desenvolver. 

A exposición oral non consegue 
expoñer o tema a desenvolver. 
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1º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTREZ
A 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura comprensiva de textos   ou  libros sinxelos dun nivel adecuado 
sobre personalidades coñecidas 

Lectura de textos sobre lugares. 

Descrición de lugares. 

Repaso dos números e prezos. 

Información xeral dunha persoa. Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, nacionalidade, lugar de residencia... 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

Setembro/outubro – 
18 sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

 Vocabulario relacionado coa aula e cores 

Vocabulario sobre lugares, familia, personalidades e cociña 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. O verbo to be e to have. Formas negativas e interrogativas 

O Presente Simple. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Preguntas e respostas sobre información persoal. 

Falar sobre apariencia e personalidade dos que nos rodean. 

Sons e fonemas  vocálicos. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Presentación persoal , datos relevantes. 

Similitudes e comparacións cos demais. 

Preguntar e responder axeitadamente 

Recoñecemento e uso de normas de cortesía propias da idade. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Expresión básicas de comunicación. 

Escoitar e facer textos sobre descricións de lugares 

Facer diálogos e textos sobre un mesmo, familia e amigos. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto, parénteses e 
comiñas. 

2 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Compresión xeral de textos sobre fauna,flora e clima do seu   nivel . 

Comprensión de textos sobre comidas, receitas e menús . 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
propios., libro 
de texto 

Novembro/decembr
o – 18 sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre animais, plantas e comidas. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Nomes contables e incontables. Diferenza e utilización. 

Expresións de cantidade: much, many, some , any; How many/ how much. 

Os tempos verbais: Presente  simple e continuo: forma e  uso. 

Uso de verbos modais: Can, must e as súas formas negativas e 
interrogativas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos en restaurantes 

Descricións de animais e plantas. 

Comprensión da exposición de traballos de compañeiros. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos simulando situacións de restaurantes. 

Exposición de preferencias de comidas e receitas. 

Presentación de mascotas. 

. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos propios a partir de textos lidos. 

Presentación coidada dos textos (marxes, limpeza, tamaño da letra). 

. 

 

2ª AVAL. 3 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre deportes e equipamento necesario para que se poidan 
practicar. 

Lectura comprensiva de textos sobre tecnoloxía e aparellos domésticos. 

 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

Xaneiro/febreiro – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase VOCABUL

ARIO 
B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario relativo a deportes, actividades do tempo libre, tecnoloxías 
(internet, móbiles...) e aparellos domésticos . 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en espazos deportivos e 
comerciais.. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso dos verbos modais: be allow, may, be able to, should. 

Uso do Past simple. 

Uso e dominio de instrucións 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Presentación de diferentes deportes. 

Descrición de diferentes produtos. 

Pronunciación correcta do novo vocabulario. 

Correcta discriminación de verbos en past simple rematados en -ed 
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INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) de compras de móbiles. 

Simulación de compras de equipamentos deportivos ou relacionados co 
tempo libre. 

Diálogos que traten temas deportivos, de lecer ou tecnolóxicos. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Composición de textos sobre o seu deporte favorito. 

Descrición do seu teléfono móbil ou aparato de tecnoloxía máis valorado. 

4 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos relacionados co mundo do espectáculo, música e artes 
escénicas. 

Análise de publicacións sobre a xeografía e historia do lugar no que se vive. 

Interpretar guías turísticas. 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

 

Febreiro/marzo – 15 
sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Coñecer vocabulario sobre a xeografía e historia. 

Vocabulario e expresións relacionadas co turismo 

Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso do presente continuo e – be going to- para expresar o futuro. 

Dominio de pasado de verbos irregulares de uso común. 

Uso da correcta puntuación. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

Interpretación de guías turísticas.. 

Expresións coloquiais da conversa para describir lugares turísticos. 

Discriminación auditiva de vocabulario de escrita semellante 
(desert/dessert). 
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B5.1. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposición- crítica da película favorita. 

Presentación de guía turística do lugar en que viven. 

Intercambio de opinións sobre plans de viaxe ( lugar, actividades, medio de 
transporte...). 

 

 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos sobre as súas películas favoritas. 

Presentación da súa propia guía sobre o lugar no que viven como reclamo 
turístico. 

Redacción sobre os plans de viaxe, reais ou ficticios. 

. 

 

3ª AVAL. 5 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de descricións de situación reais ou imaxinarias no futuro. 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

. 

Abril/maio – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación, 
presentación de 
traballos e 
traballo en clase 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre ciencia ficción. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Formación e uso do future simple con will e There will be. 

Present continuous e Be going to…con significado de futuro. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de audicións ou películas de temas sobre o futuro. 

Discriminación do novo vocabulario aprendido. 

Preguntas relacionadas co futuro. 

Os sons /v/ /b/ /ʤ/ e /g/. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

Reprodución dos plans do futuro traballados. 

Exposición das súas opinións . 
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B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Debate sobre o pensar de cada quen. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Redacción de textos expresando a opinión sobre o futuro. 

Escribir diálogos entre amigos que planifican un evento. 

 

Redacción sobre como se ve no 2050. 

6 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos que expresan desexos futuros relacionados con acción ou 
hábitos pasados. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio/Xuño – 15 
sesións 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Expresións de tempo e adverbios de modo, lugar e tempo. 

As exclamacións: What a great idea!/What a wonderful holiday!... 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Used to. 

Tempos verbais pasados en todas assúas formas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de textos con predición de futuro. 

Sons /ʧ/, /ʃ/, /θ/ e /ð/. 

 

 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

Exposición oral dos textos escritos 

Comparación das diferentes experiencias e plans. 

Representar o seu sentir apoiándose en frases curtas. 
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B5.5. 

B5.7. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos curtos escritos sobre soños e metas. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B3.2 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

ortográficas e os signos de puntuación. EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CD indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

5-6 LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU B5.6. PLEB5. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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LARIO B5.7. 7. CAA 

CSC 

CCEC 

suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 
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B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

CCEC directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

 PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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2º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.3. 

Lectura de textos extraídos (e adaptados) de internet sobre algunha ONG. 

Lectura dun texto descritivo.  

Artigos informativos. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario relacionado co instituto e a escola: horarios, materias, 
materiais, etc. 

Vocabulario sobre actividades de tempo libre. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A expresión da cantidade: thereis/there are, 
quantificadores,Howmuch/howmany 

O presente simple e o presente continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.2. 

B1.3. 

Comprensión de conversas no ámbito escolar. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B5.1 

B5.4. 

B5.5. 

Falar sobre actividades e afeccións. 

Realizar unha descrición dunha foto oralmente e contestar preguntas sobre 
ela. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Descrición dunha foto. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

Comprensión da información contida en diversos artigos de noticias da 
prensa. 

Libro de texto, 
materiais 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de un texto sobre viaxes. 

Lectura sobre personaxes e a súa biografía. 

dixitais e 
propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre noticias na prensa. 

Vocabulario sobre eventos vitais das persoas e a súa biografía. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado simple e de used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Comprensión de diálogos sobre noticias e historias da prensa. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre as noticias da prensa. 

Comentar os hábitos e costumes persoais. 

Preguntas sobre personaxes famosos. 

Realizar recomendacións de películas ou actividades a realizar e invitar a 
outras persoas a estas actividades. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Redacción de fichas de datos e breves biografías de personaxes. 

Elaboración de liñas temporais. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

Diarios de viaxe e vacacións. 

Descricións de lugares turísticos e de hoteis. 

Descrición do turismo no século XIX. 

Obter información dunha páxina web sobre hoteis. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 
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B5.4 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O adxectivo descritivo de lugares. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A comparación do adxectivo (formas comparativa e superlativa). 

Gradación do adxectivo con enough, too, as... as. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Programas de radio/TV sobre vacacións. 

Descricións de lugares. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Comparar diferentes lugares. 

Descrición dun hotel. 

A pronuncia de sons que non se corresponden directamente coa grafía: /k/ 
e /s/ 

Planeando unhas vacacións. 

Indicar enderezos e direccións. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Describir un resumo dunha viaxe. 

Escribir un email a un hotel solicitando información dos servizos e 
habitacións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Artigos sobre actividades en diferentes países. 

Texto sobre as casas no mundo. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O tempo atmosférico. 
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Adverbios de modo. 

A familia. 

A casa. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Preguntas de suxeito e de obxecto 

 

COMPR 
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Unha entrevista radiofónica. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Preguntar sobre o tempo que fai. 

Unha conversa telefónica. 

Comparar actividades que realizan diversas persoas. 

Obter información sobre a familia doutras persoas. 

Pronuncia de  /s/, /z/ e /iz/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Un perfil persoal. 

Descrición de casas. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

O relato de crimes. Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB B5.6. Vocabulario sobre crimes e delitos. 
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ULARIO 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado continuo. 

Contraste do pasado simple e continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

A historia de crimes. 

Comprensión de casos xulgados. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer hipóteses sobre o pasado. 

Adiviñar opcións verdadeiras entre varias propostas. 

Pronuncia de /d/. 

Interrogatorio sobre un crime. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar un crime ou delito, secuenciando as ideas. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre un transporte do futuro. 

lectura sobre os festividades ecolóxicas: o día da terra e o día sen coches. 

Obter información de cadros de horarios de transportes. 

Gráficos para representar información numérica complementaria. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre transportes e o medio ambiente. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Os tempos verbais de futuro: will, going to e presente continuo. 
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Primeira e segunda condicional (if, unless). 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Audio sobre os medios de transporte máis eficientes e convenientes. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer predicións sobre o futuro. 

Relatar plans de futuro e preguntar sobre eles. 

Comparar como se resolven situacións hipotéticas. 

Pronuncia das consoantes finais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar plans de futuro. 

Realizar predicións de futuro. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre experiencias persoais pasadas e plans de futuro. 

Páxinas web informativas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Adverbios for e since. 

Actividades diarias e ocasionais. 

Adxectivos que describen o estado das persoas. 

As redes sociais. 

GRAM B5.7. Forma e uso do pretérito perfecto simple. 
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ÁTICA Tagquestions. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Entrevista ao gañador dun récord Guiness. 

Conversa sobre unha lista de desexos por cumprir. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Conversa sobre listas de asuntos pendentes. 

Comparación de experiencias. 

Preguntar sobre experiencias persoais. 

Realizar unha enquisa. 

A pronuncia dos ditongos //, /a/, /u:/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Crítica dun programa de televisión. 

A entrada nunha rede social ou blog. 

Lectura sobre unha anécdota olímpica pasada. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre a correcta nutrición. 

Texto sobre a alimentación de famosos. 

Texto sobre os requisitos dun deportista de élite. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre alimentación e hábitos alimenticios y forma física. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Verbos modais: can, must eshould. Formas e uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

Monólogos sobre hábitos alimenticios. 

Diálogo sobre proxectos escolares. 
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B1.3. 

BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre estilos de vida. 

Dar consellos. 

Compartir información. 

Pronunciación de /s/ e //. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

O artigo xornalístico. 

O texto breve nas redes sociais e as abreviaturas. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

A comprensión de diálogos. 

Texto sobre os códigos de etiqueta para diferentes circunstancias. 

Lectura sobre a correcta administración do presuposto persoal. 

Lectura sobre os uniformas e roupas inusuais. 

O texto anunciando a venda de artigos varios en internet. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a roupa e a moda. 

Adxectivos referidos á moda. 

Adxectivos rematados en –able. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. O estilo indirecto. 

Xerundio e infinitivo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

Un audio sobre moda nun país. 

Diálogos sobre hábitos de compra. 
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BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Relatar as palabras de terceiras persoas. 

Diálogo chegando a acordos sobre algo que mercar. 

Diálogo nunha tenda para mercar roupa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Texto sobre a moda. 

Redacción de anuncios para vender obxectos persoais en internet. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 LECTURA B3.1 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

70% ALTO SI      
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 idade e no seu contexto escolar. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70% BAIXO SI      

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD  

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70% MEDIO  SI     

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc 

70% ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  

COMPR/ 
EXPR 

B1.1. 
B1.2 

PLEB1.
1. 

CCL 

CD 

Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 

70%
  

ALTO  SI     
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ORAL 

 

B1.3. CCEC 

CSC 

agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

PLEB1.
3. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

70%
  

ALTO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB2.
1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera 
no seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
6. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

70%
  

ALTO  SI     

ESCRITU
RA 

B4.1. 
B4.2. 

PLB4.1. CCL 

CAA 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 

70%
  

ALTO SI  SI SI   
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 B5.2. CSC 

CCEC 

CD 

características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 

PLB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

70% BAIXO SI  SI    

PLB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

70% ALTO SI      

 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 
B3.2. 
B5.2. 
B5.3. 

PLB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

70% ALTO    SI SI  

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

MEDIO    SI SI  
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VOCABU
LARIO 

B 5.6. PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO SI    SI  

GRAMÁT
ICA 

 

B5.7. 

 

PLB4.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

70%
  

ALTO   SI SI   

PLB4.6 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70%
  

ALTO   SI  SI  

PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 

70%
  

ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  



Programación do departamento de inglés 

 

61 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB1.
6 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
4. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70%
  

MEDIO  SI     

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 

70%
  

ALTO SI  SI  SI  
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B5.2. CCEC 

CD 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo 

PLB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 

70%
  

MEDIO   SI    

 

7-9 LECTURA B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

ALTO SI   SI   

PLB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

70%
  

ALTO SI      

PLB3.6. CAA 

CSC 

Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel. 

70%
  

ALTO    SI   
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CCEC 

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

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

70%
  

ALTO   SI SI SI  

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
  

MEDIO SI      

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO SI      
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COMP./ 
EXPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB1.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLB4.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 

70%
  

MEDIO   SI  SI  
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cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO     SI  

PLB4.6. CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. CCL. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

PLB5.6. CD 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
 
  

MEDIO  SI   SI  

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 

70%
  

MEDIO  SI  SI   
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CCEC teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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3º ESO: INGLÉS 

 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Descrición de lugares. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre accidentes xeográficos e lugares da cidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O verbo be (am, is, are, thereis/are, therewas/were) 

Os tempos verbais: presente simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descrición de lugares. 

Os sons vocálicos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Enderezos: dar e seguir instrucións. 

A presentación persoal ante os demais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

Organización básica do texto. 

Aprender a revisar o texto escrito 
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B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Textos sobre personaxes históricas e do pasado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Outubro/novembro – 
9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre viaxes e sentimentos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: pasado simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos sobre viaxes. 

Pronunciación: as sílabas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos sobre viaxes. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

O texto narrativo. 

O uso da puntuación: as comiñas. 
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B5.8. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre logros e actividades. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: presente perfecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

A pronunciación da –edfinal dos verbos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposicións orais. 

A entrevista de traballo. 

A descrición física. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O curriculumvitae 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre comidas e a alimentación. 

Lectura comprensiva de menús en restaurantes. 

Cultura: A comida e as celebracións festivas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 
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Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario pertencente ao campo da comida e a alimentación. 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en establecementos de 
restauración. 

Adxectivos que permitan falar da comida e comparar diferentes pratos ou 
produtos alimenticios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. As estruturas comparativas: comparativa (-er, more), superlativa (-est, 
most), comparativas de igualdade (as... as), too e enough. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descricións de comidas. 

O acento na oración. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) en situacións en establecementos de hostalaría. 

Debates que traten temas relacionados coa comida e alimentación. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

Elaboración de menús. 

Redacción dunha crítica nun restaurante. 
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B5.8. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Artigo sobre viaxes. 

Artigo xornalístico sobre accións positivas no contorno. 

Textos sobre viaxes curiosos de certos personaxes. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Obxectos empregados nas viaxes. 

Viaxes e medios de transporte empregados. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Tempos para a expresión do futuro (futuro simple, futuro continuo, going to 
e presente continuo). 

Estrutura condicional de 1º e 2º tipo. 

A puntuación informal. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Plans de viaxe. 

Expresións informais na conversa. 

A pronuncia das consoantes finais. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre plans de viaxe. 

Exposición sobre algún lugar e as actividades a realizar nel, contestando ás 
preguntas do resto da clase. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

Presentación sobre algún lugar e as actividades a realizar nel. 

E-mail sobre os plans de viaxe. 
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B5.6. 

B5.8. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Lectura sobre personaxes mitolóxicos. 

Lectura sobre a amizade nunha situación desfavorable. 

Lectura sobre un texto teatral clásico de amor. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre relacións e a personalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais (can, could, have to, must, should) 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Programa de radio sobre problemas. 

Conversacións sobre problemas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

A expresión dos consellos nunha conversa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

A expresión do consello por escrito (carta, email) 

Redacción do proxecto dunha viaxe. 
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B5.8. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

As novas da semana. 

Artigos xornalísticos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o crime. 

Conectores de finalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Pasiva en presente simple e pasado simple e iniciación a outros tempos. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogo sobre a lei. 

Entrevista policial. 

Entoación das preguntas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre un crime e transmitir información sobre el. 

Explicar palabras. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O uso dos conectores de finalidade. 

O informe policial. 

8 LECTUR B3.1. Aprendendo sobre a natureza. Libro de texto, Maio – 9 sesións 
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A B3.2 Un artigo dunha revista. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

materiais 
dixitais e 
propios. 

 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o mundo animal e sobre as partes do corpo. 

Adverbios de modo. 

Conectores que contrastan información. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Preguntas de suxeito e obxecto. 

Adverbios de modo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición dun animal. 

Unha lección nunha clase. 

Pronuncia das palabras unidas no discurso oral. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Realizar preguntas. 

Comparación de accións. 

Describir e comparar animais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Informe sobre un animal. 

Conectores para contrastar información. 

9 LECTUR
A 

B3.1. Artigo sobre un inventor. Libro de texto, 
materiais 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
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B3.2 Artigos dunha revista sobre inventos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

dixitais e 
propios. 

materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre inventos e sobre diferentes aparellos electrodomésticos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso gramatical sobre todo o visto ao longo do curso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Unha biografía. 

Un concurso. 

O acento da palabra. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Discutir ideas. 

Falar sobre inventos, preguntando e contestando preguntas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Ensaio sobre un invento. 

Uso de conectores que introducen información adicional. 

 

 



Programación do departamento de inglés 

 

76 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

DESTRE
ZAS 

IDENT.
CONTID
OS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRIT
OS 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTU
RA 

B3.1. 

B3.2 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. PLEB5.6. CCL 

CAA 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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CSC 

CCEC 

significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CCEC 

CD 

e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI

B5.6. PLEB5.7. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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O B5.7. CAA 

CSC 

CCEC 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

70% MEDIO SI SI    EOE 
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 CAA 

CSC 

CCEC 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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INTER
ACCIÓ
N 

 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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4º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre unha actividade deportiva de risco. 

Lectura sobre a vida dun xornalista de guerra. 

Sinais de perigo e advertencia. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre riscos e perigos. 

Adxectivos que describen situacións e accións persoais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Usos e formas dos tempos verbais futuros; will, going to e presente 
continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre un festival. 

Instrucións sobre seguridade nunha actividade. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre plans e preguntar a outros sobre os seus. 

Entrevista para o xornal escolar. 

Pronuncia de /i/ e /e/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Artigo baseado nunha entrevista para o xornal escolar. 

Redactar un texto sobre unha persoa. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dun texto sobre unha serie televisiva. 

Lectura de textos breves sobre famosos do mundo do cine, música e 
televisión. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a familia real. 

Compostos de some-, any- e no-. 

Adxectivos e pronomes relativos. 

propios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións relativas especificativas. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Extracción de información a partir do relato dun feito histórico. 

A comprensión dunha crítica de cine. 

Extracción de información partindo dunha presentación oral. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Concurso de preguntas e respostas. 

Discusión sobre diversos aspectos dunha película. 

Alcanzar acordos sobre unha actividade en común para varias persoas. 

A pronuncia de /s/, /k/, /t/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

A crítica sobre películas e programas de televisión. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos breves e longos sobre certos misterios famosos. 

Lectura de textos narrativos de misterio. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre misterios e fenómenos paranormais. 

O inglés británico e americano. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso e forma do presente perfecto simple, pasado simple, pasado perfecto e 
used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha visita guiada a un enclave asociado ao misterio. 

Audio sobre unha presentación en torno a un feito misterioso. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

Relato en parellas dunha historia de terror. 

Solicitar detalles sobre unha historia misteriosa ou incrible. 
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B5.5. 

B5.7. 

Pronuncia de /w/, /j/, //, //, /:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Relatar unha experiencia persoal de misterio. 

Entradas nun blog sobre supersticións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos sobre hábitos de adolescentes e doutras culturas. 

Lectura de textos infográficos con apoio visual. 

Lectura sobre cidades de diferentes perfís e tipos. 

Lectura sobre o acoso escolar. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre interaccións sociais entre adolescentes. 

Vocabulario sobre animais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións condicionais dos tipos cero, primeiro, segundo e terceiro. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre problemas na cidade. 

Audio de varias entrevistas para un posto como voluntario. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre problemas e solucións na cidade. 

Entrevista para un posto de conselleiro escolar. 

Pronuncia de /d/, /g/ e letras mudas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun texto formal en formato email sobre un problema. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a influencia da publicidade nos hábitos de compra. 

Lectura sobre estratexias de marketing. 

lectura sobre a historia do diñeiro e os medios de pago. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre marketing, compras e publicidade. 

A linguaxe telegráfica das mensaxes de texto e en redes sociais. 
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GRAM
ÁTICA 

B5.8. A estrutura pasiva en diferentes tempos verbais(afirmativa, negativa e 
interrogativa). 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha noticia. 

Audio sobre diálogos para comprar algo partindo dun anuncio publicado na 
web. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Descrición dun produto comercial. 

Conversas sobre compras nun futuro próximo. 

Diálogos nun contexto comercial. 

Conversas para decidir que mercar cun fin concreto. 

A pronuncia de /t/, // e /d/ e o acento como elemento distintivo. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun ensaio de opinión. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de entrevistas a expertos en medioambiente. 

Lectura sobre accións medioambientais. 

Lectura sobre unha paraxe medioambientalmente interesante. 

Extracción de información sobre diferentes experiencias vacacionais. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre o medio ambiente e reciclaxe. 

Vocabulario sobre destinos turísticos vacacionais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O estilo indirecto e os verbos empregados. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio dunha entrevista na radio a un experto medioambiental. 

Unha enquisa: as contestacións dos enquisados. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Contar a terceiras persoas o que dixeron outras. 

Realizar enquisas sobre os hábitos medioambientais. 

Diálogo de chegada a un hotel. 

Pronuncia de //, //, //, /u:/ 
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ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dunha experiencia de viaxe vacacional. 

Redacción dunha entrada de blog sobre unhas vacacións. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a saúde dun cantante famoso. 

Lectura dun texto sobre fobias. 

Lectura de emails. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre as partes do corpo e os problemas de saúde habituais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais: uso e forma de may, might, be able to, could, should, 
must, have to, need. 

 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Unha discusión sobre a saúde en deportistas. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Facer especulacións sobre situacións hipotéticas. 

Dar consellos sobre saúde. 

Diálogos na consulta do médico. 

A pronuncia de /i:/ e /ai/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escribir un email informal sobre un problema de saúde puntual. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dunha entrada de blog sobre persoas con deficiencias sensoriais. 

Lectura de textos sobre lugares no mundo e as experiencias dos viaxeiros 
neles. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre os sentidos. 

Adxectivos descritivos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso do infinitivo e do xerundio. 
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COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha discusión sobre un experimento. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre os sentidos e a súa importancia. 

Conversar sobre un mesmo e o que se fai. 

Falar sobre unha experiencia persoal e discutir sobre ela. 

Indicar e pedir direccións para chegar a un enderezo. 

Pronuncia de //, //, /u:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redactar un texto sobre unha experiencia persoal. 

Escribir entradas de blog sobre lugares diversos. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a situación persoal no instituto de educación secundaria. 

Lectura dun texto sobre experiencias internacionais e de futuro. 

Lectura dun email de solicitude. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Tipos de palabras e estratexias para coñecelas. 

Os prefixos e sufixos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso dos diferentes tempos verbais aprendidos este curso. 

Repaso dos verbos modais. 

Repaso de oracións relativas, condicionais, pasivas e estilo indirecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audios sobre experiencias internacionais de adolescentes. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre experiencias propias diversas. 

Diálogos sobre plans de futuro. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escritura dun email de solicitude. 

Escritura dun CV online. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT
.CONT
IDOS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% MEDIO    SI  CL 

CA 

TIC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO   SI   CL 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 

100% MEDIO   SI   CL 

CA 



Programación do departamento de inglés 

 

90 

CSC 

CCEC 

CD 

sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

TIC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% MEDIO   SI   CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 

70% MEDIO  SI SI   CL 

EOE 
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mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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CCEC vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 
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persoa plurilingüe. 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 
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CCEC lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 
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B5.7. CCEC nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 
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PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

CA 

TIC 



Programación do departamento de inglés 

 

97 

datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

100% MEDIO SI SI  SI SI CL 

EOE 
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PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO  SI SI SI  EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

70% MEDIO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

CA 

TIC 

PLEB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe o seu currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

100% MEDIO     SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO   SI  SI CL 

CA 

TIC 
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PESO DE CADA ELEMENTO NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO –  INGLÉS 3º & 4º ESO 

Exame ou exames de avaliación (cos apartados seguintes): 60% A proporción de exercicios 
gramaticais e de escrita 
variará segundo as 
necesidades, podendo 
pactarse co alumnado de 
cada grupo. 

 Exercicios de gramática, vocabulario e/ou 
comprensión lectora 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Sempre se desbotará o 
número de acertos que se 
corresponda coa 
realización do exercicio ao 
chou ou cun coñecemento 
do aspecto moi básico. 

Redaccións e desenvolvemento de diálogos 
sobre circunstancias comunicativas 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Rúbrica 1 

Notas por actividades de clase de interacción oral 10% Rúbrica 2 

Redaccións de clase (media de todos os traballos recollidos) e 
demais traballos escritos realizados na aula 

20% Rúbrica 1 

Comprensión e elaboración do traballo sobre o(s) libro(s) de 
lectura adaptado(s) 

10% Rúbrica 3 

 

 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIÁLOGOS E CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS – 
RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Extensión O diálogo é moi 
elaborado e as 
intervencións son 
suficientemente 
amplas para transmitir 
a mensaxe 
adecuadamente. 

Transmítese a 
mensaxe 
adecuadamente pero 
dunha forma breve. 

A mensaxe non se 
transmite dunha forma 
suficientemente 
axeitada e/ou 
édemasiado breve. 

As intervencións son 
excesivamente breves 
e non acertadas para a 
situación 
comunicativa. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade nesta 
situación 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 
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comunicativa. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregadosson  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Comprensión do 
compañeiro/a e 
adecuación da 
resposta 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é 
completa (tal e como 
se ve na resposta 
proporcionada) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é boa 
pero con limitacións 
(necesitando 
aclaracións ou 
reformulacións) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro é limitada, 
non sendo a resposta 
adecuada en todos os 
casos. 

Apenas existe 
comprensión da 
mensaxe do 
compañeiro e polo 
tanto a resposta é 
inadecuada. 

Linguaxe non verbal Apóiase á palabra de 
forma moi adecuada 
coa expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma bastante 
adecuada con bastante 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma moi limitada 
con moi pouca 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Non hai apoio da 
palabra con linguaxe 
non verbal que axude 
a transmitir a 
mensaxe. 

Preparación A intervención 
realizada é resultado 
da preparación dun 
vocabulario, estruturas 
que se utilizan de 
forma natural, como 
se estivesen integradas 
no sistema lingüístico 
do alumnado. 

A intervención 
realizada é resultado 
de certa preparación 
dun vocabulario, 
estruturas que se 
utilizan con certa 
axilidade, como se 
estivesen parcialmente 
integradas no sistema 
lingüístico do 
alumnado. 

A intervención 
realizada fai uso de 
certos elementos 
específicos que non 
parecen integrados no 
sistema lingüístico do 
alumado polo seu uso 
forzado e pouco fluído. 

A falta de preparación 
fai que non se 
empreguen elementos 
novos de vocabulario, 
expresión e estruturas 
que enriquecerían e 
facilitarían a situación 
comunicativa. 

Orixinalidade A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
enriquecelo e aportar 
diversos elementos de 
colleita propia que lle 
dan un carácter 
orixinal. 

A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
aportar algún 
elemento de colleita 
propia que lle certa 
orixinalidade. 

A intervención no 
diálogo intenta ser 
breve pero tamén se 
introduce algún 
elemento orixinal. 

A intervención no 
diálogo limítase a 
presentar unha 
situación básica, 
buscando resolvela da 
forma máis breve e 
sinxela posible. 

 

 

REDACCIÓNS DE CLASE E TRABALLOS ESCRITOS – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Extensión O texto escrito 
axústase aos 
parámetros 

O texto escrito 
aproxímase aos 
parámetros 

O texto escrito ten 
unha lonxitude que 
supera a metade da 

O texto escrito non 
chega a ser da 
metade da lonxitude 
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prescritos de 
lonxitude do texto. 

prescritos de 
lonxitude do texto. 
(mínimo 90% da 
lonxitude mínima) 

lonxitude mínima 
prescrita. 

mínima prescrita. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten certa 
corrección gramatical,  
tendo en conta o tipo 
de texto, con algún 
pequeno erro que non 
impide a comprensión 
ou empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical ou uso 
gramaticalmente 
inadecuado dos 
termos empregados. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. Os 
elementos novos non 
están integrados no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento e axústase 
ao tipo de texto. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
texto. Hai algún uso 
puntual inadecuado de 
elementos 
gramaticais. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 
Non se ve 
aproveitamento de 
elementos e estruturas  
adquiridos 
recentemente. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo e o tipo 
de texto. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto 

O texto está 
organizado en 
partes que se 
corresponden con 
parágrafos, tal e 
como require a 
temática do mesmo. 

O texto parece ter 
certa estrutura, 
podendo 
distinguirse algunha 
parte pero non 
todas as que serían 
necesarias. 

O texto ten algunha 
estrutura pero non 
se diferencian 
parágrafos de 
acordo coa temática 
de cada parte. 

O texto non ten 
unha organización 
temática lóxica 
como requiriría. 

Cohesión e 
coherencia 

A organización do 
texto vese apoiada 
por un bo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso é suficiente 
ordenando e 
xerarquizando a 
información, 
facilitando a 

A organización do 
texto vese apoiada 
por certo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso contribúe á 
ordenación e 
xerarquización da 
información, 
facilitando a 

O texto non ve 
apoiada a súa 
organización cun 
uso de conectores 
que lle dean 
suficiente cohesión 
e coherencia, sendo 
estes demasiado 
básicos para 
transmitir ideas e 
relacións complexas. 

O texto carece de 
elementos de 
cohesión e 
coherencia, non 
existindo conectores 
nin elementos que 
proporcionen 
información sobre a 
xerarquización ou 
relación das ideas 
expostas. De existir 
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comprensión. O uso 
de conectores é rico 
e adecuado ao nivel 
do alumnado. 

comprensión. O uso 
de conectores é 
suficiente para o 
nivel do alumnado, 
aínda que podería 
ser máis rico. 

O uso de conectores 
é claramente in 
suficiente para o 
nivel do alumnado. 

algún, este sería 
“and”. 

Puntuación e 
convencións 
ortográficas 

O autor non comete 
faltas de puntuación 
nin respecto a 
convención 
ortográficas: 
maiúsculas, puntos 
e aparte, etc. 

O autor comete 
unha ou dúas faltas 
de puntuación ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
domina este 
aspecto. 

O autor comete de  
tres a catro faltas de 
puntuación e/ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
non acaba de 
dominar este 
aspecto. 

O autor comete 
moitas faltas de 
puntuación e 
convencións 
ortográficas, 
indicando que non 
ten asimilado este 
aspecto. 

 

TRABAJOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LIBROS GRADUADOS – 
RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Extensión e 
adecuada utilización 
do guión 
proporcionado 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado 
axustándose ás 
indicacións sobre 
aspectos a tratar e 
lonxitude dos 
apartados. 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado pero 
non se axusta 
totalmente ou 
nalgún apartado ás 
indicacións (por 
exemplo en 
lonxitude) 

O alumnado realiza 
un traballo con unha 
lonxitude moi 
inferior á requirida 
ou omitindo algún 
dos apartados ou 
indicacións 
proporcionadas. 

O alumnado non 
seguiu o guión, 
tratando só algún 
aspecto básico, 
como se non se 
correspondese coas 
indicacións 
proporcionadas. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas pero 
beneficiándose dos 
elementos e estruturas 
recentemente 
estudados. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical e mal uso 
de certos elementos e 
estruturas en diversas 
ocasións. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as o 
contido do libro, 
opinión, descrición de 
personaxes, etc. 
Adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
traballo do libro. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos e integran 
vocabulario propio con 
outro adquirido na 
lectura do libro. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
o contido do libro así 
como diversos 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa 
e a transmisión de 
contidos sobre o libro 
lido. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comprensión do 
traballo realizado 
sobre o libro. 
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aspectos sobre este 
aínda que poida haber 
algún pequeno erro. 
Pode non haber 
integración do 
vocabulario do libro no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para falar 
sobre o lido polo 
alumnado dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. O 
vocabulario do libro 
non se ve integrado no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
análise do lbro. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
limitadas para a 
información que se 
pretende transmitir, 
non sendo posible 
entender a 
información 
transmitida. 

Hai unha falta de 
organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas que 
impiden a adecuada 
organización das 
ideas expresadas. 

Presentación A presentación é 
moi adecuada: folios 
en branco escritos 
por unha cara, con 
boa letra e clara, 
con apartados ben 
diferenciados, unha 
portada limpa e 
sobria, nome na 
portada, marxes 
estándar, e liñas con 
separación 
adecuada que 
faciliten a lectura. 

A presentación é 
bastante adecuada: 
folios en branco 
escritos por unha 
cara, con letra clara, 
con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación pode 
non contemplar un 
dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación non 
contempla dous ou 
máis dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

Comprensión do 
texto 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
incluso de aspectos 
menores, expresada 
sempre dentro da 
lonxitude do 
resumo. 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
expresada sempre 
dentro da lonxitude 
do resumo. 

Hai unha certa 
comprensión do 
contido do texto, 
aínda que se perden 
aspectos 
importantes que 
afectan á trama. 

Non hai 
comprensión do 
contido do texto, 
aparecendo 
meramente tópicos 
ou aspectos xerais 
que non supoñen 
unha lectura previa. 

Personaxes Os personaxes do 
texto están ben 
retratados, incluíndo 
as relacións 
existentes entre 
eles, o seu peso na 

Os personaxes do 
texto están 
retratados, incluíndo 
polo menos dous 
dos seguintes 
aspectos: as 

Sobre os personaxes 
do texto existe certa 
información, polo 
menos o seu 
aspecto físico ou 
relación coa acción. 

Só aparecen os 
nomes dos 
personaxes, sen 
máis información 
sobre eles. 
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acción, o seu 
aspecto físico e a 
súa personalidade. 

relacións existentes 
entre eles, o seu 
peso na acción, o 
seu aspecto físico e 
a súa personalidade. 

Reflexión persoal Hai unha profunda 
reflexión persoal 
que indica unha 
lectura crítica da 
obra, e moi boa 
comprensión de 
todos os seus 
aspectos. 

Hai bastante 
reflexión persoal 
que indica unha boa 
lectura e 
comprensión da 
obra. 

Hai algún elemento 
de reflexión persoal 
no traballo. 

Non existe a 
reflexión persoal no 
traballo. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE ITI 

Os principios metodolóxicos que se terán en conta na materia de Investigación e tratamento da información serán 

os seguintes: 

• Utilizando a metodoloxía SEM, partirase dos centros de interese do alumnado e tomará decisións sobre a 

temática dos diversos traballos a realizar. 

• O alumnado será parte activa das decisións de aula: temas a tratar, enfoques no tratamento dos temas, 

etc. 

• Valorarase a implicación do alumnado e a súa creatividade á hora de abordar os temas e actividades 

propostos. 

• O alumnado realizará o traballo da materia no horario de clase (salvo casos excepcionais), organizando o 

tempo dispoñible a fin de cumprir os prazos. 

• A organización e o traballo autónomo será un importante elemento a traballar na aula, mantendo sempre 

un bo ambiente de traballo, que non quere dicir de silencio total, senón amigable para o traballo. 

• As TIC, na forma de dotación Abalar, será parte fundamental do traballo, sen descartar as fontes 

documentais tradicionais. Buscarase unha integración de ambos mundos e formas de traballo. 

• A profesora traballará como facilitadora, dando ideas, solucionando problemas, suscitando preguntas 

para que o alumnado teña unha parte activa no proceso de aprendizaxe. 

• O alumnado será parte activa da súa avaliación e da avaliación dos compañeiros de clase, asumindo os 

criterios propostos polo grupo para avaliar. 

• Os materiais realizados terán visibilidade fóra da aula a través da súa difusión posterior na internet. 

• Aproveitarase o uso da plataforma educativa Edixgal para impartir a materia e facilitar o seu 

coñecemento de cara a outras materias. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE INGLÉS  

En canto á metodoloxía empregada intentarase conseguir sempre un equilibrio en canto ao desenvolvemento das 

destrezas orais (listening, speaking e interaction) e escritas (reading, writing e writteninteraction): 

COMUNICACIÓN ORAL: 

• A lingua inglesa será o vehículo de comunicación preferente dentro da aula. Xa desde o primeiro curso da 

ESO as rutinas da clase desenvolveranse en inglés aínda que de forma puntual haxa que acudir á L1 dos 

alumnos para realizar algunha explicación concreta que pola súa complexidade lingüística non poida ser 

realizada en inglés. Porén, este tipo de intervencións iranse reducindo ao longo da etapa de forma que, ao 

remate da ESO a marcha da clase sexa realizada case exclusivamente en inglés. Nos grupos pertencentes á 

sección bilingüe isto será un principio esencial mentres no resto de grupos haberá unha maior 
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flexibilidade e intentarase que o uso da lingua inglesa non provoque unha falta de comprensión ou 

distanciamento do alumnado. 

• Presentaranse actividades de variados contidos e formas que permitan mellorar a comprensión oral en 

diferentes situacións comunicativas. Prestarase especial atención ás actividades de tipo role-play con 

vistas a mellorar a aprendizaxe significativa das destrezas orais dentro do marco da clase. 

• En 1º e 2º de ESO daráselles maior importancia ás palabras clave que axudan a entender as mensaxes 

globalmente, para, no segundo ciclo, chegar a conseguir captar información máis específica. 

• Nos primeiros cursos o alumnado terá que producir textos orais, tendo en conta o contido máis cá forma. 

No segundo ciclo prestarase xa máis atención á forma, rexistro e adecuación da lingua á situación 

comunicativa en xeral. 

• Ao longo de toda a ESO, as tarefas a realizar irán pasando progresivamente de situacións moi controladas 

a outras máis libres e espontáneas. 

• Farase uso, dentro do marco da clase, de materiais audiovisuais para que o alumnado poida apreciar, e 

reproducir posteriormente, os mecanismos extralingüísticos que acompañan ás destrezas orais. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

• Proporcionaráselle tempo suficiente ao alumnado para descodificar mensaxes escritas, tendo en conta a 

dificultade intrínseca das mesmas. 

• Prestarase atención especial ao dominio de claves extralingüísticas dentro da comunicación escrita: 

formato, ilustracións, contexto... 

• O alumnado debe empezar a distinguir os diferentes tipos de texto como un apoio esencial para a 

comprensión. 

• As prácticas de comprensión escrita deben contemplar en tódolos niveis un equilibrio entre as destrezas 

de lectura global (skimming) e mais de busca de información específica (scanning). 

• Debémoslle dar o tempo suficiente para que nas súas producións escritas o alumnado reflexione sobre a 

coherencia e cohesión nos seus textos. Haberá que proporcionarlle as ferramentas necesarias para que 

esta cohesión e coherencia se vaia realizando progresivamente por medios lingüisticamente máis 

complexos. 

• É, polo tanto, esencial realizar unha planificación previa á elaboración de todo texto escrito, 

proporcionando pautas sobre: formato, ortografía, puntuación, léxico... 

• Dentro das actividades ordinarias na materia de inglés, haberá que considerar a lectura de libros 

graduados (readers) en lingua inglesa. Estas lecturas serán obrigatorias para o alumnado da ESO. En 1º e 

2º curso o alumnado terá que ler un mínimo de dúas/tres obras por curso, seguindo as indicacións da 

profesora, mentres que no segundo ciclo haberá un mínimo de tres obras por curso, é dicir, unha por 

avaliación, salvo en casos excepcionais que así se consideren. Dado que se pretende fomentar a lectura 

por pracer, será o alumnado o encargado de escoller, de forma individual, as obras que pensan ler. Non 

obstante, deberá seguir as indicacións da súa profesora en canto ao nivel de dificultade das mesmas. A 

lectura dun maior número de obras cás impostas como mínimo será avaliado positivamente, 

podéndoselle esixir ao alumnado algunha proba para a comprobación da comprensión da lectura, ben na 

clase ou ben como traballo de clase. 

• Tamén se fomentará todo uso real da lingua inglesa fóra do ámbito escolar. A profesora facilitaralle ao 

alumnado os medios para que así sexa. Máis concretamente, intentarase conectar coa contorna, 

actividades que promovan o uso da lingua inglesa, proxectos eTwinning, participación en seccións 

bilingües, intercambios, etc. 

INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA 

• A interacción deberá ser en si unha destreza máis e toda a metodoloxía antes citada, tanto para as 

habilidades orais coma escritas deberá ir enfocada a posibilitar unha comunicación espontánea e fluída 

tanto de forma oral como escrita. Por iso sempre se valorará de forma especial as actividades que vaian 

encamiñadas á comunicación real, con compañeiros, a través de eTwinning ou noutros contextos reais. 

Neste sentido potenciarase o uso das novas tecnoloxías que tanto facilitan estes obxectivos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como libros de texto para este curso utilizaranse os relacionados a continuación: 

• En Investigación e tratamento da información 1º ESO non se utilizará libro de texto, senón materiais 

dixitais de elaboración propia a través da plataforma educativa Edixgal. 

• En lingua inglesa 1º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 1 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 2º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 2 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 3º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto English in Use 3 (Burlington) en formato 

dixital. 

• En lingua inglesa 4º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 4 (Burlington) en 

formato dixital. 

En toda a ESO na aula utilizarase o material dixital proporcionado por Edixgal dentro das aulas Abalar, xunto co 

material da serie New English in Use, de forma que se empregue a tecnoloxía dispoñible en beneficio do alumnado 

na medida do posible. En todo caso utilizarase a plataforma EVA como organizadora dos materiais. 

Recomendaráselle ao alumnado que dispoña dun diccionario en papel ou en soporte móbil suficiente para cubrir 

as necesidades léxicas que poidan aparecer ao longo da ensinanza secundaria. Facemos fincapé en que o 

dicionario elixido teña a mesma notación fonética (AFI) cá empregada na clase. 

O alumnado da materia de inglés deberá ler ao longo do curso unha serie de libros de lectura segundo indique o 

profesorado pero a lectura obrigatoria de readers en lingua inglesa non obedecerá en ningún momento á 

imposición de títulos concretos por parte do Departamento. Haberá unhas indicacións en canto ao nivel de 

dificultade aconsellado para cada alumno/a e, mentres estas sexan respectadas, calquera libro do gusto e interese 

do alumnado será aceptado. A tal efecto entregaráselle ao alumnado unha folla con indicacións respecto ao nivel 

axeitado e ás cuestións sobre as que debe redactar un breve informe de cada libro, ben na casa, ben no centro 

escolar, dependendo de cada nivel. 

Con esta medida preténdese que cada alumno/a poida realizar unha lectura que se aproxime ás súas necesidades 

lingüísticas e mais ás súas preferencias literarias persoais. Iso si, a profesora poderá esixir algún tipo de proba ou 

traballo para comprobar a comprensión lectora. 

O alumnado terá que contar en todos os cursos cun caderno ou portafolio de traballo onde recollerá as actividades 

realizadas na materia de inglés ao longo do curso xunto coas fotocopias ou outros materiais que se lle poidan 

proporcionar. É a súa responsabilidade a súa custodia. 

Ademais teranse en conta os seguintes recursos: 

• Malted, a aplicación informática desenvolta polo CNICE, hoxe INTEF, que facilita o uso das tecnoloxías na 

aula de inglés. Utilizarase de forma complementaria aos medios tradicionais na aula de inglés. 

• eTwinning, o servizo da Comisión Europea, que facilita intercambios educativos entre centros de distintos 

países do ámbito da Unión Europea para traballos conxuntos. De ser posible en 3º e 4º de o alumnado 

participará nalgún intercambio que o obrigue a empregar o inglés de forma natural nun contexto real. 

Procurarase que o proxecto teña o máximo interese para o alumnado e que reforce os contidos e valores 

traballados ao longo do curso. 

• Materiais auténticos e adaptados apropiados para o curso e procedentes de diferentes fontes a fin de 

familiarizar ao alumnado con temas de actualidade ou especial interese que non se atopan no libro de 

texto. 

• Conta da rede social Instagram, EFL_ana, na que se irán colgando materiais de utilidade para o alumnado 

de toda a ESO. 
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En inglés a cualificación correspondente a cada avaliación terá en conta toda a produción oral e escrita realizada 

polo alumnado e recollida polo profesorado: a súa capacidade comunicativa, corrección, fluidez e aplicación dos 

novos conceptos aprendidos. Tamén valorará o seu traballo a través da realización das tarefas encomendadas, 

participación na clase, lectura de libros e, globalmente a implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Os 

exames de avaliación, polo menos un por trimestre pero máis se a profesora o considerase necesario, terán unha 

maior valoración cás probas individuais de clase polo seu maior aporte de información. Procurarase que non haxa 

contradición entre os resultados obtidos nas probas diarias e os exames. Se así fose, a profesora podería esixir 

algunha nova proba para comprobar o nivel concreto dalgún alumno/a.  

No caso excepcional de que pola pandemia de Covid parte do alumnado non puidese realizar o exame de 

avaliación ou algunha proba concreta, a cualificación correspondente á avaliación obterase partindo das 

actividades e exercicios realizados na aula para os que existise cualificación. En principio, non se realizarán 

actividades avaliables nin exames en liña salvo no caso extremo de que non houbese outra forma de cualificar ao 

alumnado. 

Contemplarase incluso a posibilidade de realizar os exames en horario de fóra de clase a fin de poder atender a 

alumnado de risco de forma presencial. 

A forma de avaliación, e o peso de cada proba e elemento cualificable será tido en conta segundo se especificou no 

apartado Contidos secuenciados e temporalizados desta programación.  

Para garantir que sexa o alumnado (e non terceiras persoas) quen realiza as tarefas encomendadas, só se valorarán 

para nota os traballos feitos na aula. Respecto ás tarefas encomendadas para casa terase en conta o feito de que 

sexan traídas diariamente e poderá baixar ata un punto por avaliación o feito de non traelas feitas. Globalmente 

baixarase un 0,25 cada día que non se traian, ata un máximo dun punto. 

Respecto aos traballos feitos sobre libros de lectura obrigatoria, o feito de non ler ningún dentro do prazo 

proposto, suporá unha penalización de 5 puntos na nota da avaliación, algo que tamén se aclarará ás familias 

nunha nota que se fará figurar no boletín. Esta cualificación verase automaticamente rectificada no momento no 

que o alumno/a entregue o traballo debido. Para obter a máxima nota dentro do apartado correspondente a libros 

de lectura obrigatorios (1 punto, 10%) haberá que ler un mínimo de 2 libros en 1º, 3 libros en 2º e 3 libros de 

lectura en 3º e 4º ESO por avaliación dun nivel de dificultade equivalente ao do curso e demostrar unha 

comprensión suficiente e expresalo de forma correcta. Ademais sempre se primará a comprensión sobre a 

corrección gramatical para a nota de cada traballo ou exame de libro de lectura. 

En todo tipo de traballos realizados, tanto na aula coma para casa, terase en conta a presentación adecuada dos 

mesmos e penalizaranse con 0,5 puntos sobre o total en traballos e ata 1 punto en exames por: 

• riscaduras 

• marxes 

• mala caligrafía 

Nos exames será requisito imprescindible para poder aprobar non deixar en branco os exercicios de comprensión 

ou redacción. 

Ademais sempre que haxa exames ou probas con resposta múltiple ou cun número limitado de posibles respostas, 

descontarase á hora da cualificación aquela porcentaxe que se corresponda co número de respostas acertadas de 

forma aleatoria. Así, nun exercicio con dúas respostas posibles por ítem, só se comezará a cualificar a partir dunha 

porcentaxe dun 50% de acertos. 

Sempre que haxa exames de verbos irregulares, estes serán previos ao exame xeral de avaliación e terán unha 

repercusión máxima dun 20% dentro da porcentaxe correspondente a exames. A cualificación neste tipo de probas 

non será proporcional ao número de formas verbais requiridas En 3º e 4º de ESO, dado que a lista de verbos xa é a 

mesma ca en cursos anteriores, cada verbo distinto fallado no exame será penalizado cun punto sobre a nota total, 

pero haberá tres oportunidades para realizar o exame e só se terá en conta a mellor nota das tres, buscando a 

aprendizaxe dos mesmos máis ca unha nota concreta. 



Programación do departamento de inglés 

 

110 

Nas sesións que empreguen recursos informáticos terá unha penalización de 0,5 puntos sobre a nota global da 

avaliación o feito de entrar en páxinas alleas ao traballo realizado na clase salvo autorización expresa do 

profesorado. 

Na avaliación ordinaria globalmente o exame ou exames terán un peso na nota de cada avaliación un 50 / 60%, os 

distintos materiais elaborados e exercicios realizados sobre un 10 / 20%, a lectura de libros en inglés sobre un 10%, 

o traballo diario, o esforzo por participar e mellorar sobre un 0%-10% e os exercicios de intervención oral sobre un 

10%. Máis concretamente: 

1º ESO ITI: 

Sistemas de Cualificación 

• Test escrito. Na  primeira avaliación este test abordará os contidos 
teóricos do programa. 

20% 

 

Só na primeira avaliación. 

• Búsca de documentos e elaboración dunha bibliografía. 10% Só na primeira avaliación. 

• Traballo: A man na primeira avaliación, a procesador de textos na 
segunda e unha presentación con apoio dixital na terceira.  

70% 

100% 

Na primeira avaliación 

Na segunda e terceira avaliación. 

No cálculo da cualificación da avaliación final farase a media aritmética das tres avaliacións realizadas. 

 

1º ESO inglés: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

O exame de verbos irregulares suporá un 10% e o outro exame un 

40% en cada avaliación. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% De non esixirse por criterio da profesora ou por NEE do alumnado, 

este 10% revertirá no apartado de traballos escritos, que se valorará 

un 30% do total da cualificación. 

 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

2º ESO: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 10% 

e o outro exame un 40%. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10%  

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

3º e 4º ESO: 

Sistemas de Cualificación 
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• Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 
procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 
valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 

10% e o outro exame un 40%. 

• Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do 
trimestre: redaccións, proxectos elaborados, etc. 

20%  

• Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 
exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20%  

• Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% A lectura dun único libro minorará a nota nun 2%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.8, e a lectura de dous un 1%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.9. Só se obterá a cualificación máxima a 

partir de tres obras lidas. 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 
 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Na avaliación extraordinaria de xuño esixirase un nivel equivalente ao do remate da terceira avaliación pero aquí o 

único elemento para xulgar o nivel do alumnado será o exame, que terá exercicios representativos de toda a 

materia impartida ao longo do curso. Terá unha parte de exercicios gramaticais, outra de produción e poderá ter 

unha parte de produción oral.  

Na materia de Investigación e tratamento da información, na primeira avaliación valorarase o cuestionario teórico 

(4º%) e a realización dun traballo de clase (60%). Na 2ª e 3ª avaliación a nota calcularase coa rúbrica incluída para 

avaliar o traballo de clase. 

Cabe incluso a realización de traballos avaliables noutras materias en canto ao seu contido pero que o sexan 

tamén nesta tendo en conta a aplicación dos conceptos estudados. Neste hipotético caso tería que haber un 

acordo co profesorado desta(s) outras materias, reflectido en acta de departamento e acordado previamente co 

alumnado. 

No período que vai desde a avaliación final ordinaria ao remate das clases, o alumnado traballará dividido en dous 

grupos, alumnado aprobado e alumnado en proceso de preparación da proba extraordinaria. 

• O alumnado aprobado realizará diversas tarefas de ampliación, centradas no traballo das diferentes destrezas 

e na promoción da capacidade comunicativa. Poderanse realizar tamén proxectos que reforcen a competencia 

comunicativa. 

• O alumnado suspenso fará un traballo sistemático de repaso daqueles elementos lingüísticos fundamentais 

para a adquisición dos contidos mínimos necesarios para superar a materia na convocatoria extraordinaria. 

Respecto aos criterios de promoción, o centro seguirá os criterios especificados no artigo 23 do DOG do 

29/6/2015, que a Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro matizou: 

Promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Superara todas as materias do curso. 

b) Teña avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirá aquel alumnado que: 

a) Teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

b) Teña avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións: 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 

alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

O claustro de profesorado acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar 

un traballo continuado nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida 

superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario 

(non facelo supón tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas 

correspondentes e resolvelas na medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas 

sesións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan 

abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e mal exemplo que esto supón cara ao resto 

dos seus compañeiros.    

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao 

que se refira o apartado 7 do artigo 23.   

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas, o equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

posibilidades de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle 

apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

Respecto á recuperación das materias suspensas do curso anterior a atención á diversidade terá que facerse 

dentro do marco da aula e, en todo caso, como tarefas para casa. 

En principio, na materia de inglés, aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións 

lingüísticas concretas, etc. explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa 

exercicios sobre ese punto en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que 

elaborar un Reforzo Educativo, que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do 

alumno, e que consistiría nun traballo sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá 

das características do alumno/a, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo 

caso, poderase realizar unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para 

intentar ter as maiores posibilidades de éxito. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE  

Tras cada avaliación o departamento reunirase nunha reunión para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe en 

cada curso e materia. Nesta reunión revisaranse os seguintes indicadores e comentarase a forma de mellorar o 

proceso e lograr unha mellor aprendizaxe por parte do alumnado: 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécenselle ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 

Ademais do reforzo antes mencionado e enfocado ao alumnado con dificultades concretas ou puntuais que 

puidesen conducir á cualificación de suspenso nalgunha avaliación, haberá que considerar de forma especial o 

caso do alumnado que teña pendente a materia desde o curso precedente. Dado que esta é unha materia con 

contidos progresivos, non debería supoñer unha dificultade especial que a través do traballo no curso presente se 

poida intentar superar a materia do curso anterior. A tal efecto, e sempre que sexa necesario,o profesorado 

proporcionará materiais adicionais e pararase de forma especial con aquel alumnado que estea nesta situación. 

Prestarase atención a que comprenda os conceptos e produzan discursos orais ou textos escritos que leven a un 

aumento da fluidez e corrección lingüística. 

A criterio de cada profesora, poderase requirir o emprego de materiais coma workbook ou outros a aquel 

alumnado nesta situación como forma de garantir unha práctica suplementaria na materia. 

En todo caso, o traballo do curso actual buscará reforzar a adquisición dos contidos mínimos da materia do curso 

ou cursos anteriores que estean suspensas.  

Respecto á avaliación da materia pendente, esta farase por medio do traballo e exames do curso actual e, polo 

tanto, aquel alumnado que aprobe a 1ª avaliación superará a materia correspondente 1º ESO se o alumnado está 

en 3º ESO e a de 2º ESO se os alumnado está en 4º ESO. Superando a 2ª avaliación o alumnado terá superada a 

materia pendente do curso anterior. Todo isto independentemente da posibilidade de aprobar a materia pendente 

superando a proba extraordinaria que se ven realizando en maio ou xuño de cada curso. 
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No boletín informativo dirixido aos pais tras cada sesión de avaliación farase figurar o feito de que se está levando 

a cabo un Reforzo Educativo no caso de que así fose. 

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

Na nosa materia non procede ao nivel de ESO. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao comezo da primeira avaliación, antes da primeira sesión de avaliación, o profesorado terá que avaliar a 

competencia lingüística en lingua inglesa do alumnado a fin de poder adoptar, se procede, medidas de atención á 

diversidade. 

A este efecto, como mínimo o profesorado obterá unha nota de expresión escrita e outra de expresión oral, así 

como intentará detectar a comprensión oral e escrita, por se houber, problemas especiais.  

A proba ou probas a realizar integrarán unha actividade oral e outra escrita, intentando detectar problemas nos 

que haxa que incidir respecto aos estándares avaliables recollidos na programación do curso inmediatamente 

anterior e que formulamos de seguido. Intentarase que as probas recollan o número máis elevado destes 

estándares aínda que non necesariamente todos eles: 

• Comprende o esencial de historias de dificultade acorde ao seu nivel (lectura). 

• Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas acordes ao seu nivel(lectura). 

• Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos en rexistro 

estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (vocabulario). 

• Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 

rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos 

na lingua meta (gramática). 

• Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción 

de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre (gramática). 

• Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados (comprensión oral). 

• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito (interacción). 

• Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (interacción). 

• Participa en conversas (simuladas) informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta (interacción). 

• Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

(expresión escrita). 

• Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente 

as convencións ortográficas e os signos de puntuación (expresión escrita). 

De se detectar unha competencia anormalmente baixa para afrontar a materia do presente curso, a profesora 

buscará máis mostras de traballo para poder así deseñar un programa de reforzo específico unha vez se celebre a 

sesión de avaliación inicial. Estas medidas comunicaranse na sesión de avaliación inicial do grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na materia de Investigación e tratamento da información, as medidas de atención á diversidade tomaranse en 

reunión coa orientadora ou equipo avaliador do alumnado segundo proceda. 

Tanto nos grupos de inglés de1º e 2º de ESO como, en maior ou menor medida, nas aulas de 3º e 4º hai 

diversidade de capacidades, coñecementos previos e interese pola materia. 

Ante a ausencia de agrupamentos de acordo coa necesidade de reforzo do alumnado ou non, intentarase desde o 

grupo ordinario facer o seguimento dos diversos programas de reforzo, reforzos educativos e/ou adaptacións 

curriculares existentes no grupo. 

REFORZO EDUCATIVO 

En principio, a aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións lingüísticas concretas, etc. 

explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa exercicios sobre ese punto 

en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que elaborar un Reforzo Educativo, 

que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do alumno, e que consistiría nun traballo 

sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá das características do alumnado en 

cuestión, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo caso, haberá que realizar 

unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para intentar ter as maiores 

posibilidades de éxito. 

Tamén pode ser necesario adaptar o tipo de textos a ler e escribir e as intervencións orais a comprender ou 

producir, axustándoas aos Contidos mínimos a adquirir no curso. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

Cómpre sinalar que se o alumno ou alumna repetidor non suspendeu a materia de inglés no curso precedente, 

pode valorarse que non sexa necesario elaborar un programa de reforzo específico, algo que haberá que avaliar 

coidadosamente. Con todo, o alumnado repetidor requirirá unha atención especial pois no caso de ter suspensa a 

materia o ano anterior necesitará un Reforzo educativo específico e, de non ser así, necesitará unha atención que 

posibilite que non se desmotive ao longo do curso actual. Todo isto quedará reflectido no programa de atención ao 

alumnado repetidor que se elabore. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

No caso de alumnado con Adaptación Curricular, haberá que elaborar esta a principio de curso, ou ben cando 

afloren as dificultades que o fagan necesario,tendo en conta as avaliacións de cursos anteriores para ese alumnado 

e as súas capacidades actuais. Como no caso do Reforzo Educativo, haberá que contar coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

De todas formas, no día a día de cada clase intentarase proporcionar a todo o alumnado material adicional de 

afianzamento no caso de ser necesario e novos materiais de ampliación no caso de que se considere que as 

funcións e estruturas traballadas no marco da clase estean ben afianzadas. 

Os materiais empregados para a atención á diversidade provirán dos recursos proporcionados como material do 

profesorado pola editorial do libro de texto e doutras fontes, especialmente de material existente no 

Departamento de Inglés. No caso de estimarse necesario, iríanse mercando novos materiais que puidesen parecer 

útiles. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

A estas alturas estase pendente da suspensión da sección bilingüe de 3º de ESO, e de retomar a de 4º de ESO, pero 

en todo caso, o alumnado que puidese participar nestas compartirá co resto uns mesmos contidos conceptuais na 

materia de inglés. 
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No grupo de sección bilingüe en música en 2º de ESO a introdución da lingua inglesa será progresiva na propia 

materia e na materia de lingua inglesa procurarase facilitar a aprendizaxe do alumnado e solucionar as súas 

dúbidas. 

Na hora adicional para as seccións bilingües buscarase que o alumnado incluído nestas seccións mellore a súa 

capacidade de comunicación oral e escrita así como a interacción con diferentes propostas que estimulen a 

produción. 

Nestes grupos requirirase unha maior e mellor calidade de comprensión e produción ca nos que non pertenzan á 

sección, tendo en conta que a inclusión nestes programas é voluntaria e as condicións nas que se realizan moi 

favorables para o alumnado. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Esta concreción está reflectida no cadro no que se relacionan os aspectos curriculares de cada unidade. (páxina 21-

92 da presente programación). 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Como ocorre con todas as materias de contido lingüístico as nosas contribuirán de forma especial á promoción da 

lectura no alumnado. Traballarase a lectura a todos os niveis dentro e fora da aula: técnicas de lectura 

comprensiva, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do alumnado, etc. 

Co fin de promover o interese pola lectura será fundamental que se fomente a lectura por pracer e non como 

análise de elementos gramaticais e léxicos nos textos. A comprensión e expresión será sempre o obxectivo por 

encima da corrección e da comprensión total de cada elemento. Incidirase na importancia do contexto e na 

comprensión de elementos non lingüísticos. 

Habituarase ao alumnado a que acuda á biblioteca do centro a buscar libros de lectura por pracer e a que 

consulten obras en papel e outros formatos para obter información. Faráselle entender que esa acción é algo 

normal que debe proseguir despois da etapa escolar. Recordaráselle que é fundamental atopar libros que gusten e 

poder cambiar aqueles que non respondan ás expectativas. 

Realizaranse con frecuencia actividades que teñan como base libros, comparacións entre libros lidos, 

recomendacións, etc. e como sé a biblioteca do centro escolar. 

Tamén seguirá a funcionar o Club de Lectura no presente curso, e procurarase que se realice algunha sesión con 

libros en inglés ao longo de curso en cada nivel da ESO. 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Igual que pasaba co plan lector, empregaranse todas as posibilidades das novas tecnoloxías que faciliten o 

cumprimento dos obxectivos da etapa: 

• Uso do correo electrónico para comunicarse con persoas doutros países en inglés, se a calidade da 

conexión permite unha comunicación fluída.  

• Obtención de material en inglés a través de internet e materiais dixitais en lingua inglesa para diversos 

proxectos que se irán realizando ao longo do curso. 

• Realización de proxectos, en particular tipo eTwinning, ou presentacións en soporte dixital para ser 

proxectados diante do resto da clase e incluso doutros grupos. 

• Realización de traballos sobre libros de lectura en soporte informático, proceso de textos. E mesmo, se o 

alumno tivese conta de correo electrónico poder enviarllo á profesora a través de e-mail. 

• Utilización das tecnoloxías informáticas dentro da aula na medida do posible, dentro do desenvolvemento 

do proxecto Abalar e do libro dixital de Eva-Edixgal en 1º a 4º de ESO. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
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Resulta difícil poder establecer cales van ser as actividades complementarias e extraescolares para todo o vindeiro 

curso pero relacionamos as que parecen agora máis factibles e, a medida que vaian aparecendo outras posibles 

iranse decidindo en reunión de departamento. En todo caso preténdense realizar as seguintes: 

• Intercambios por correspondencia ou e-mail con alumnado doutros países cos que se contactará a través 

do profesorado de lingua inglesa, como medio para establecer unha correspondencia espontánea en 

inglés con iguais. 

• Continuación da celebración do día do libro dedicándolle esta xornada a algún escritor ou escritores en 

lingua inglesa coma en cursos anteriores. 

• Celebración dalgunha xornada especial referida á cultura británica na que se podería invitar a profesorado 

ou alumnado doutros grupos e niveis: algunha festa británica, escocesa, norteamericana (pensando en 

aproveitar a presenza da auxiliar lingüística). 

• Exposicións periódicas de materiais realizados dentro do contexto da clase de inglés: carteis, carteis, 

materiais diversos... 

• Aínda que resulta difícil saber cal, sería interesante poder realizar algunha visita que fose de utilidade e 

supuxese traballar contidos e acadar obxectivos dos que figuran na presente programación. 

• Representación dalgunha peza teatral sinxela por parte do alumnado que quixera participar na actividade 

como complemento á actividade diaria na aula. 

• Solicitude de actividades externas ofrecidas ao centro polas autoridades educativas como pode ser a 

English Week. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

Periodicamente, nas reunións de departamento, tratarase o grao de cumprimento desta programación, facendo 

unha avaliación permanente da mesma.  

A finais de curso empregaranse os seguintes indicadores de logro a fin de realizar unha reflexión profunda que 

permita modificacións positivas e beneficiosas para o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Empregarase os seguinte 

cadro: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
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23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Na memoria de fin de curso resumiranse aqueles puntos máis relevantes que terán posteriormente repercusión na 

programación do departamento do ano seguinte. 
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1. INTRODUCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN 

A comunidade educativa que constitúe o CPI Tino Grandío aséntase nun 
núcleo de poboación basicamente rural, cun nivel económico-cultural que 
pertence a un estrato medio-baixo e vehiculado case exclusivamente en 
lingua galega. Por todo isto, é recurrente que o noso alumnado presente 
unhas habilidades lectoescritoras en lingua castelá bastante correctas fronte 
ás relacionadas coa comunicación oral, nas que se producen maior número 
de dificultades e sobre as que se intentará traballar ao longo da etapa. 

No curso 2021-2022, os grupos aos que impartirá docencia o departamento de 
Lingua Castelá e Literatura do CPI Tino Grandío son: 

 
Un grupo de 1º de ESO. 
Un grupo de 2º de ESO. 
Un grupo de 3º de ESO. 
Dous grupos de 4º de ESO. 
 
O Departamento está constituido polo seguinte profesorado: 
 
1.Concepción Sanfiz Fernández, xefa de departamento, impartirá as clases de Lingua 

Castelá e Literatura de  2º, 3º e 4º. 
A hora de xefatura de departamento terá lugar os martes ás 13:20. 
2.María del Pilar Quiroga Fernández, xefa do Departamento de Inglés, 

impartirá as clases de Lingua castelá de 1º de ESO. 
  

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ  
E LITERATURA NO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa 
que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos coñecementos, 
habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e 
reflexión sobre o seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para 
adquirir coñecementos noutras áreas. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso 
dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de 
observación, son capacidades que se transfiren e aplican á aprendizaxe doutras 
linguas, o cal contribúe á súa vez a acrecentar a competencia sobre o uso da linguaxe 
en xeral.  

2. COMPETENCIA DIXITAL 
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Nesta materia, a procura de información ten un papel relevante, polo que o alumno 
debe ser capaz de seleccionar aquela que lle proporcione uns coñecementos que, á 
súa vez, permítanlle a mellora das súas destrezas comunicativas. A procura e selección 
de moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas 
ou a utilización de Internet.  

O uso de Internet convértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento 
privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade. Pero, ademais, outros soportes 
electrónicos (DVD, CD-ROM...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da 
capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque lle animarán a mellorar en 
dous das facetas en que máis dificultades adoita atoparse, a de escribir e a de ler.  
3. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS  

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno 
desenvolva a competencia social e cidadá, despois de que lle permitirá pór en práctica 
habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas 
relacións con outras persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo 
iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das finalidades desta materia é 
aprender lingua, tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a 
través do código lingüístico, e ata apreciar ese código cando non é o propio dun (caso 
do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como 
sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do 
contexto social en que vive e favorecer, en consecuencia, unha visión aberta doutras 
realidades.  

4. COMPETENCIA CONCIENCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS  

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se lle achega ao alumno á 
produción literaria, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao 
longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. 
Pero ademais, e no estudo do contexto en que se elaborou unha obra literaria, poderá 
coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o seu sentido, 
precisamente, á creación literaria.  

5. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

 Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, 
e para a mellorar a capacidade comunicativa) serven para adquirir novos 
coñecementos de diferentes áreas, non en balde no código lingüístico está a base do 
pensamento e do coñecemento, en suma, a representación do mundo. Mentres o 
alumno aprende contidos dunha determinada materia está aprendendo, tamén, os 
propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos.  

6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INCIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a 
diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados coas 
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destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e 
autónomamente.  

7. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir 
enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non só elementos 
lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos;… é competencia 
desta materia desenvolver a capacidade do alumnado para a interpretación de textos 
discontinuos e súa capacidade para explicalos.  

 

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS DE 3º ESO 
 

 Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 
avaliación 

Tema 
/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes 

1ª/ 2ª e 3ª 
avaliación 

B 1 
B 2 
B 3 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 
BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

   

0 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito 
de uso: persoal, académico ou escolar, e social.  

 

 

 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa 
finalidade: textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

 

B1.3. Observación, reflexión, comprensión e valoración do sentido global dos 
debates, os coloquios e as conversas espontáneas, da intención comunicativa 
de cada interlocutor/a, e aplicación das normas básicas que os regulan.  

 

B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para 
a produción e a avaliación de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

 

B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: 
planificación do discurso, prácticas orais formais e informais, e avaliación 
progresiva. 

 

B1.6. Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as 
normas básicas de interacción, intervención e cortesía que regulan estas 
prácticas orais. 

 

B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión 
de textos escritos. 

  

B2.3. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura organizando 
razoadamente as ideas e expóndoas, respectando as ideas das demais persoas. 

 

B2.4. Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías 
da información e da comunicación como fonte de obtención de información. 
Educación para o uso, o tratamento e a produción de información. 

 

B2.5. Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a produción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización da información, 
redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 

Ao longo do curso 

 

B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, 
académico ou escolar, e social. 

 

B2.8. Interese crecente pola composición escrita como fonte de información e 
aprendizaxe e como xeito de comunicar sentimentos, experiencias, 
coñecementos e emocións. 

 

B3.10. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, e relacionados cos 
elementos tansversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 

  B 3 BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA    

1ª 
avaliación 

1 
B 3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

1 
setembro / 

outubro 
x 
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2 
B3.3. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. 

Procedementos para formar palabras. 
2 outubro x 

3 
B 3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

3 novembro x 

 B 4 EDUCACIÓN LITERARIA    

4 
 

B4.2. Aproximación aos xéneros literarios.  
4 novembro 

x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

5  
novembro/ 
decembro 

x 

5 B4.2. Aproximación á literatura española da Idade Media. A narrativa. x 

2 ª 
avaliación 

5 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 6 xaneiro 

x 

B4.2. Aproximación á literatura española da Idade Media. A lírica e o teatro. 

x 

2 ª 
avaliación 

6 
B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, pronome e preposición. 
6 xaneiro/ febreiro x 

7 
B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: verbo, adverbio, 

conxunción e interxección. 
7 febreiro x 

8 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 

8   

B4.2. Aproximación á literatura española do Renacemento. A lírica.  marzo x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

  

 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

 

3ª 
avaliación 

8 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 

8 marzo 

 

B4.2. Aproximación á literatura española do Renacemento. A lírica. x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

 

9 

B3.4. Recoñecemento, identificación e explicación do uso dos grupos de palabras 
(nominal, adxectival, preposicional, verbal e adverbial) e das relacións que se 
establecen entre os elementos que os conforman no marco da oración simple. 

9 abril x 

B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración 
simple: suxeito e predicado. Oracións impersonais, activas e pasivas. 

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da 
persoa que fala ou escribe. Expresión da obxectividade e a subxectividade a 
través das modalidades oracionais e as referencias internas ao emisor e ao 
receptor nos textos. 

 B 4 EDUCACIÓN LITERARIA    

8 

B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 8 abril/ maio 

 

B4.2. Aproximación á literatura española do Renacemento. A narrativa. x 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

 

10 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 

10 maio 

 

B 4.2. Aproximación á literatura española do Barroco. A lírica. x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a  
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realización de traballos. 

10 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 

10 maio 

 

B 4.2. Aproximación á literatura española do Barroco. A narrativa e o teatro. x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

 

11 
B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos e escritura de textos dialogados. 
11 maio/ xuño x 

12 

B3.9. Coñecemento das orixes históricas da realidade plurilingüe de España, e 
valoración como fonte de enriquecemento persoal e como mostra da riqueza 
do noso patrimonio histórico e cultural. 

12 xuño X 

13 

B 4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 
mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de lectura. 

13 

xuño 

 

B 4.2. Aproximación á literatura española do Neoclasicismo x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, 
utilizando as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 

 

 B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a 
realización de traballos. 

   

 
4.RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES CON CADA UNIDADE 

 
UD 

Identif 
conten. 

Identific 
estándar 

Competencias 
chave 

Estándares de aprendizaxe indicadores de logro 
Temas transversais 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

0 

B1.1. 

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

 X      

LCLB1.1.2. CSC 

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

 X      

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

 X      

B1.2. 

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

 X      

LCLB1.2.2. CCL 

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

 X      

B1.3. LCLB1.3.1. CSC 

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

 X      

B1.4. 

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

 X      

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

 X      

B1.5. LCLB1.5.1. CCL Realiza presentacións orais.   X      
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LCLB1.5.2. CCL 

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

 X      

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

 X      

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

 X      

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

 X      

B1.6. 
LCLB1.6.1. CSC 

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

 X      

LCLB1.6.2. CCL Avalía as intervencións propias e alleas.  X      

B2.1. 

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

 X      

LCLB2.1.2. CCL 
Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 
dun texto que conteña matices semánticos e que favorezan a 
construción do significado global e a avaliación crítica. 

 X      

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

 X      

 
UD 

Identif 
conten. 

Identific 
estándar 

Competencias 
chave 

Estándares de aprendizaxe indicadores de logro 
Temas transversais 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

0 

B2.3. 

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

 X      

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

 X      

LCLB2.3.3. CSC Respecta as opinións das demais persoas.  X      

B2.4. LCLB2.4.1. CD 
Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e 
integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais 
ou escritos. 

 X      

B2.5. 

LCLB2.5.1. CAA 

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

 X      

LCLB2.5.2. CCL 

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

 X      

B2.6. 

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

 X      

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

 X      

LCLB2.6.3. CAA 

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

 X      

B2.8. 

LCLB2.7.1. 
CM 
CCT 

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

 X      

LCLB2.7.2. CCL 

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

 X      

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

 X      

LCLB2.7.4 
CD 
CSC 

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

 X      
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B3.10. LCLB3.9.1. 
CCL 
CCA 

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

 X      

B3.11. LCLB3.10.1. CAA 

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

 X      

1 B3.2. 

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

 X      

LCLB3.1.2. CCL 

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

 X      

2 B3.3. 

LCLB3.2.1. CCL 

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

 X      

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

 X      

3 B3.2. 

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

 X      

LCLB3.1.2. CCL 

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

 X      

4 

B4.2. 
B4.3. 
 

LCLB4.6.1. 
CCL 
CCEC 

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

 X      

LCLB4.6.2. 
CCL 
CAA 

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

 X      

B4.4. 

LCLB4.7.1. 
CCL 
CSIEE 

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

 X      

LCLB4.7.2. CD 

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

 X      

5 
B4.2. 
B4.1. 
 

LCLB4.1.1. CCL 

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

 X      

LCLB4.2.1. CCEC 

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

6 B3.1. 

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

 X      

LCLB3.1.2. CCL 

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

 X      

7 B3.1. 

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

 X      

LCLB3.1.2. CCL 

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

 X      

8 B4.1. LCLB4.1.1. 
CCL  
 

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

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

 X      

LCLB4.3.1. CSC 

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

 X      

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

 X      

LCLB4.4.2. 
CSC 
CSIEE 

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

 X      

B4.2. 

LCLB4.5.1. CCL 

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

 X      

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

 X      

B4.3. 

LCLB4.6.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

LCLB4.6.2. 
CAA 
CCL 

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

 X      

B4.4. 

LCLB4.7.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

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

 X      

9 

B3.4. 

LCLB3.3.1. CCL 

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

 X      

LCLB3.3.2. CCL 

Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do 
verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos de 
palabras que poden funcionar como complementos verbais 
argumentais e adxuntos. 

 X      

B3.5. 

LCLB3.4.1. CCL 

Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da 
oración simple, diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como 
unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

 X      

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

 X      

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

 X      

B3.6. LCLB3.5.1. CCL 

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

 X      

B3.7. LCLB3.6.1. CCL 

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

 X      

10 B4.1. 

LCLB4.1.1. 
CCL  
 

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

 X      

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

 X      

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

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

 X      

LCLB4.4.2. 
CSC 
CSIEE 

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

 X      

B4.2. 

LCLB4.5.1. CCL 

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

 X      

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

 X      

B4.3. 

LCLB4.6.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

LCLB4.6.2. 
CAA 
CCL 

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

 X      

 

10 B4.4. 

LCLB4.7.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

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

 X      

11 B.2.7. 

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

 X      

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

 X      

LCLB2.6.3. CAA 

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

 X      

12 B3.9. 

LCLB3.8.1. CSC 

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

 X      

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

 X      

13 B4.1. 

LCLB4.1.1. 
CCL  
 

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

 X      

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

 X      

LCLB4.3.1. CSC 

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

 X      

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

 X      

LCLB4.4.2. 
CSC 
CSIEE 

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

 X      
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B4.2. 

LCLB4.5.1. CCL 

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

 X      

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

 X      

B4.3. 

LCLB4.6.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

LCLB4.6.2. 
CAA 
CCL 

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

 X      

B4.4. 

LCLB4.7.1. 
CCEC 
CCL 

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

 X      

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

 X      
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O ensino desta materia require un tratamento graduado, cíclico, práctico, progresivo 
e integrado, co obxectivo principal de afianzar a competencia lingüística e comunicativa 
do alumnado. Deste xeito, poderanse ir construíndo ou modificando os seus esquemas 
para conseguir unha aprendizaxe significativa. Sen abandoar o método expositivo-
instructivo, utilízase frecuentemente o método inductivo para que sexa o propio 
alumnado quen, logo de observar e practicar, reflexione e saque as súas conclusións. 

Partindo da explicación previa dos contidos realizada pola profesora, apoiada en 
esquemas, resumos, mapas conceptuais, materiais audiovisuais e gráficos, procederase 
a aplicación destes en actividades prácticas diferentes, a partir de exercicios elaborados 
dentro e fóra da aula. Empregaranse tarefas que busquen plantexar situacións 
concretas e prácticas, actividades creativas e que procuren o compoñente máis lúdico 
da linguaxe co afán de espertar a curiosidade do alumnado. 

A realización destas actividades poderá ser tanto individual como en parella ou en 
grupos e procederase sempre a súa corrección por parte da profesora na aula colectiva 
ou individualmente. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 
 Elaboración de resumos, identificación de ideas principais e secundarias, 

elaboración de esquemas. 
 Comentario de textos. 
 Elaboración individual e colectiva de traballos de investigación. 
 Posta en común das ideas fundamentais. 
 Recopilación de conceptos. 
 Resolución de dudas e problemas. 

SECUENCIACIÓN HABITUAL DO TRABALLO NA AULA 

1. Información do profesor: 

a. Información xeral sobre os contidos que se van tratar. 
b. Resolución de exercicios a partir dos contidos explicados. 
c. Apoio e reforzó individualizado dos conceptos. 

2. Traballo persoal. 

3. Avaliación: 

a. Probas escritas. 
b. Probas orais –resolución dos exercicios propostos. 
c. Traballo e esforzó individual. 
d. Observación do traballo en casa e clase. 
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e. Análise das producción individuais: caderno, textos, 
comentarios… 

Ante a situación de pandemia provocada polo COVID-19, e en previsión dos 
distintos escenarios que se poidan producir ao longo do curso, alternando a docencia 
presencial coa non presencial, a mayoría das actividades que se levarán a cabo 
poderanse desenvolver nos distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non 
presencial). 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, 
para a posta en práctica das distintas programacións, utilizarase, no caso de 3º de 
ESO, a aula virtual do centro, que ofrece un amplo abanico de posibilidades, 
permitindo dende algo básico como un repositorio de recursos para o alumnado, ata 
un uso máis completo como espazo de aprendizaxe. 
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6. MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS BÁSICOS 

A metodoloxía empregada para elaborar os materiais didácticos de Lingua Castelá e 
Literatura baséase na concepción constructivista da aprendizaxe. Dentro deste enfoque, 
proponse métodos, materiais e actividades que permiten atender aos diferentes ritmos 
individuais de aprendizaxe: pluralidade de técnicas e modalidades de traballo 
(observación, reflexión, procura...), diversidade de materiais orais e escritos e 
diferentes tipos de actividades (individuais, colectivas, en grupos reducidos). Os 
principais materiais cos que traballaremos serán os seguintes: 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 3º ESO, ed. Mc Graw Hill. 

Material fotocopiable elaborado pola profesora. 

Así mesmo, en cada trimestre inclúese a lectura dunha obra pertencente á literatura 
clásica . As obras seleccionadas son: 

1ª Avaliación  
- El cantar de Mío Cid, Ed. Anaya, adaptación. 

2ª Avaliación 
  - Fernando de Rojas, La Celestina, Ed. Vicens-Vives, col. Clásicos Adaptados. 
3ª Avaliación 
  - Lazarillo de Tormes, Ed. Vicens-Vives, col. Clásicos Adaptados. 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Materiais de investigación e consulta. 

As lecturas sinaladas anteriormente serán reforzadas pola introdución da prensa no 
aula -xornais, revistas. Así mesmo, a necesidade de introducir aos alumnos nunha 
investigación autónoma esixe o emprego doutros materiais de consulta tales como 
dicionarios ou enciclopedias, xa sexa con fondos do aula como do departamento ou da 
biblioteca do centro. 

-Recursos técnicos. 

 Soportes CD, DVD ou software diverso.  
Ao contar con sala de audiovisuais e aula de computadores, poderase realizar co 
alumnado actividades de proxección de películas ou documentais pertinentes ou a 
audición de textos na clase para desenvolver habilidades orais e auditivas.  
Merecen unha especial atención as sesións na aula de informática xa que desde ela 
traballarase a elaboración de traballos así como a webquest de información para os 
devanditos documentos. Ata contamos con programas específicos da materia 
orientados especialmente ao perfeccionamento da ortografía e habilidades lingüísticas 
ás que se poderá acceder nalgunha sesión. 

 



Lingua Castelá e Literatura 3º ESO. Programación didáctica.                                                                                                  CPI Tino Grandío 

 16 

Dadas as especiais características- debidas á pandemia de Covid-19- do curso que 
comeza, o emprego dos recursos mencionados queda supeditado ao que a situación 
sanitaria permita ou non facer en cada momento. Polo mesmo motivo, existirá 
material elaborado polo profesorado da materia, xunto con enlaces, presentacións, 
etc, colgados na aula virtual na que traballará o alumnado. 

 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao inicio do curso levarase a cabo unha avaliación inicial que consistirá na 
observación do alumnado por parte da profesora (por exemplo, mediante preguntas 
orais) e, se se considerase necesario, na realización dunha proba escrita non avaliable 
que permeta saber que coñecementos previos teñen adquiridos. Durante o ano se 
levará a cabo a avaliación continua dos alumnos a través da cal comprobarase se estes 
conseguen, e en que grao, alcanzar os obxectivos propostos; ademais servirá para 
determinar o proceso seguido por cada alumno dende o punto de partida. Así, 
poderán confeccionarse con fiabilidade as oportunas actividades específicas xa de 
recuperación, xa de profundización, e será posible valorar a eficacia dos recursos e da 
metodoloxía empregada. As conclusións parciais deste proceso evaluativo, que serán 
coñecidas polos alumnos e comentadas con eles, explicaranse en cada unha das 
sesións ordinarias de avaliación, indicándose nelas a cualificación da materia que 
corresponda ao alumno nese momento. Na terceira avaliación, realizarase unha 
avaliación sumativa, que valorará o labor do alumno durante todo o curso académico.  

Para levar a cabo este proceso de avaliación o profesorado utilizará diferentes 
instrumentos rexistrándose os datos achegados no seu caderno. 

Probas específicas: realizaranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre, 
que versarán esencialmente sobre os contidos desenvolvidos nese tempo.  

Así mesmo, durante o curso realizaranse probas escritas que terán como obxecto 
determinar se o alumno leu convenientemente os textos literarios de carácter 
obrigatorio que fixa o departamento. Nos dous tipos de exercicios citados ata agora 
comprobarase tamén o uso correcto da expresión escrita (redacción, exposición, 
cohesión e coherencia, ortografía, puntuación e presentación).  

Doutra banda, o profesor poderá realizar cantos controis e probas, escritos e orais, 
considere oportunos.  

Análise das producións dos alumnos: utilizarase como instrumento de avaliación ao 
longo do curso o caderno de clase dos alumnos, a elaboración dos exercicios e fichas 
de traballo, así como a entrega de posibles traballos de maior envergadura.  

Observación sistemática dos alumnos. Este tipo de instrumentos de avaliación 
aplicarase a cuestións de indubidable importancia e non susceptibles de proba de 
avaliación escrita (participación en clase, actividades orais, respecto ás normas xerais, 
actitude valorativa e respectuosa cara a compañeiros e profesorado, esforzo e 
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aplicación continuos no estudo e nas tarefas encomendadas, asistencia continuada a 
clase...) e usarase cotidianamente. 

SISTEMA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A nota final de cada avaliación obtense dos seguintes factores:  

1. Probas escritas teórico-prácticas (parciais e/ou totais). Estas probas (dúas polo 
menos en cada trimestre), serán cualificadas cada unha delas sobre 10 puntos e 
achegarán a nota de cada avaliación. Os contidos de lingua e literatura serán avaliados 
en exames distintos. Devanditas probas sumarán o 80% do total da nota de cada 
avaliación. Se un alumno/a non pode realizar estas probas de xeito presencial, a nota 
da avaliación obterase prorrateando o resto das notas que a profesora teña recollido 
ao longo do trimestre relativas ao traballo e comportamento na materia. 

Non se achará ningunha media se polo menos unha das probas presenta unha nota 
inferior a tres. O aprobado de cada avaliación será sempre a partir de 5 puntos de 
media nas probas escritas. Non se engadirá o restante 20% da nota a aqueles alumnos 
que non acaden polo menos dita media de 5 puntos nas probas escritas.  

2. As probas específicas de control de lecturas serán avaliadas como “apto” ou “non 
apto”. A superación destes exames será requisito indispensable para que o alumno 
poida optar ao aprobado na materia. Nelas exporanse preguntas sobre a obra lida. En 
caso de ter que se presentar á proba extraordinaria de xuño, se este alumnado tivese 
unha ou varias das lecturas suspensas non terá que realizar ningún exame para 
recuperalas. 

3. O traballo individual, a participación activa no desenvolvemento da clase, o 
comportamento, o respecto ás normas e a actitude ante a materia poderán sumar ata 
un 10% na cualificación de cada trimestre.  

4. Traer as tarefas escolares cada día, certas probas de repaso dos contidos 
impartidos ou de avaliación da capacidade de comprensión e expresión do alumnado, 
así como algúns traballos que se deberán entregar ou presentar na clase poderán 
sumar ata un 10% na cualificación de cada trimestre. 

Dada a experiencia durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, en canto aos 
traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou na casa), toda 
produción ou traballo entregado polo alumnado que presente indicios de ser copiado 
ou de elaboración non propia, levará unha cualificación de cero (0). 

As avaliacións apróbanse cun 5. Non se fará a media cunha nota inferior a tres 
nalgún dos examens de cada avaliación. A nota final de curso resultará de facer a 
media aritmética das tres avaliacións, debendo estar as tres aprobadas cunha nota 
mínima de cinco.  

En caso de que algún alumno sexa descuberto durante alguna proba copiando 
anularáselle de inmediato o exame e deberá presentarse á recuperación pertinente 
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desa avaliación. En caso de tratarse dun exame de recuperación de xuño anularáselle a 
proba e deberá presentarse ao exame extraordinadio de xuño. 

Criterios ortográficos de cualificación de exames, traballos ou exercicios escritos: 

Ademais de cualificar as probas de acordo co contido, valorarase a capacidade de 
redacción, manifestada mediante a expresión ordenada de ideas, o correcto engarce 
sintáctico, a riqueza léxica e a matización expresiva. A ortografía será xulgada na súa 
totalidade -letras, tildes e signos de puntuación- e valorada da seguinte forma:  

-Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos.  

-Cada cinco tildes descontarase un 0.25 sobre a nota final. 

-O máximo desconto que se poderá aplicar sobre a nota da proba, por mor dos 
erros ortográficos, será de 2 puntos. 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios e xornalísticos. 

2. Redactar e presentar oralmente e por escrito as distintas clases de textos atendendo 

á corrección ortográfica. 

3. Comprender, establecer razonadamente o xénero ao que pertence un texto e 

analizar os trazos específicos de devandito xénero. 

4. Comprender e analizar a formación de palabras. 

5. Comprender as relacións semánticas entre palabras. 

6. Identificar e coñecer as particularidades dos sustantivos, adxectivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, preposicións, conxuncións e interxeccións presentes 

nun texto. 

7. Sinalar e analizar as distintas clases de sintagmas e os seus compoñentes. 

8. Recoñecer e analizar sintácticamente oracións simples. 

9. Clasificar oracións segundo a actitude do falante. 

10. Coñecer e identificar as principais características dos distintos movementos 

literarios, os autores máis destacados e obras representativas desde a Idade Media 

ata o século XVIII ambos os dous inclusive. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO 
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No caso dos exames de lecturas, cada unha delas contará cunha única recuperación. 
Non se poderá aprobar a materia en xuño se polo menos non se teñen avaliados como 
“apto” duas das tres lecturas. Só no caso de ter o curso aprobado en xuño pero as 
lecturas suspensas realizarase unha segunda e derradeira recuperación das mesmas.  

En caso de non aprobar a materia na proba ordinaria de xuño non será necesario 
presentarse á proba extraordinaria de xuño coas lecturas. 

Non se realizará recuperación ao final da primeira avaliación, ao principio e ao final 
da segunda nen ao principio da terceira. Se un alumno/a suspende unha avaliación 
cunha nota non inferior a un 3, e a final de curso a media aritmética das tres 
avaliacións é 5 ou máis de 5, a avaliación que tiña suspensa quedaralle 
automáticamente aprobada. De non ser así, ao final da terceira avaliación deberá 
realizar un exame de recuperación solo da avaliación ou avaliacións que non tivera 
superadas durante o curso. 

PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Realizarase no mes de xuño unha proba escrita na que entrarán contidos tanto de 
lingua como de literatura. O alumnado que tivese as probas de lectura non aptas non 
terá que presentarse nesta proba a elas. Para poder superar dito exame será necesario 
acadar un mínimo de cinco. 

PROCEDEMENTO E AVALIACIÓN DE PENDENTES 

Para preparar a proba de pendentes que se realizará no mes de maio, entregarase un 
boletín de exercicios en cada avaliación, que deberán ser devoltos á profesora para 
que sexan correxidos.  

En maio realizarase unha proba na que se incluirán contidos de lingua e literatura. 
Para poder superar dito exame será necesario acadar un mínimo de cinco. 

OUTRAS   AVALIACIÓNS 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         
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11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Con que periocidade se revisará? 
Ao rematar cada avaliación para poder aplicar as adpatacións necesarias. 
 
Qué medidas se adoptarán en caso de desfase? 
Priorizaremos contidos que resulten vehiculares para a continuación da materia en 
cursos posteriores. 
 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         
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11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 
 

 

8.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 
 
 

Organizativas Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro 
e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

a) Tempos diferenciado, horarios específicos, 
etc. 

Si. 

b)  Espazos diferenciados? 

Si. 

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados? 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para 
algún alumno/grupo como traballo colaborativo 
en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Si. 

2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 

Si. 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas 
instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 

MEDIDAS ORDINARIAS 
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Si. 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

Non 

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 
profesorado con dispoñibilidade horaria? 

Si. 

4 Que medidas se propoñen para o alumno 
enviado á aula de convivencia? 

Elaboración de actividades. 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades 
sociais? 

Si. 

2º da ESO? 

Si 

4.  Existe algún programa de recuperación de 
materias non instrumentais (2º ESO)? 

5.  Existe algún programa específico para 
alumnado repetidor da materia? 

Si. 

6.  Aplicase ese programa específico 
personalizado para repetidores da materia? 

Non 

 

 

 

 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 
profesorado especialista en PT/AL? A día de 
hoxe, inda está por determinar. 

2. Existe algún grupo de adquisición das linguas 
(para alumnado estranxeiro)? 

Non. 

3. Existe algún grupo de adaptación da 
competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non. 

4. Existe algunha outra medida organizativa: 
escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc.? 

Non.  

 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 
materia? ¿Cantas? Si . Unha. 

2.  Foi autorizado para a materia algún 
agrupamento flexible/específico? 

Non 

3. Existe algún Programa de Mellora do 
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

Non. 

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de 
escolarización? 

Non. 

5.  Describir o protocolo de coordinación co 
profesorado que comparte co titular da materia, os 
reforzos, apoios, adaptación, etc. (Coordinación 
cos PT/AL/Outro profesorado de 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
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apoio/profesorado agrupamento/ etc). 

Entrevistas recurrentes co profesorado de apoio 
para comentar os contidos que se están a traballar 
así como as dificultades que xorden e os resultados 
adquiridos. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: Dadas as circunstancias 
excepcionais nas que imos iniciar o presente curso, debido á pandemia de Covid-19, 
non se contemplan polo de agora actividades deste tipo para o ano académico 2021-
2022. No caso de que a situación mellorase, se proporían ditas actividades no 
momento oportuno e se realizarían de contar co beneplácito das autoridades e 
organismos competentes, recollendo esta modificación nos documentos adecuados. 
 
10. POSIBLES ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN Á SITUACIÓN XERADA POLA 
PANDEMIA DE COVID-19: No intre da redacción da presente programación as 
indicacións da Consellería de Educación son que se impartan as clases de xeito 
presencial, se ben seguindo os protocolos sanitarios necesarios pola pandemia de 
Covid-19. Agora ben, cabe a posibilidade de que algún alumno/a ou a propia profesora 
do grupo teña, nalgún momento, que ser confinado no seu domicilio, ou incluso que 
esta medida se extenda a un grupo completo ou a todo o centro escolar. Como non é 
posible coñecer o futuro nin saber por canto tempo ou en que condicións se levaría a 
cabo dito confinamento, no caso de producirse este se farían as adaptacións que esta 
programación requerise ante a situación descrita. Ditas adaptacións atinguirían 
principalmente á metodoloxía e aos criterios de avaliación, pero poderían tamén 
referirse a outros elementos, como os contidos e a súa secuenciación, se, por exemplo, 
o confinamento se extendese no tempo e o desenrolo das clases telemáticas así o 
requerise. No caso do noso alumnado de 3º de ESO, o feito de ter a súa disposición a 
aula virtual do centro e a plataforma Edixgal é unha vantaxe porque xa estarían afeitos 
a empregar as TIC como ferramenta habitual de aprendizaxe. Dita plataforma (xunto 
co correo electrónico institucional) sería a canle principal de comunicación entre o 
alumnado e a profesora no proceso de ensinanza- aprendizaxe: nela figuran contidos 
teóricos e exercicios prácticos que traballar co alumnado. Ademáis, a profesora 
facilitaría aos seus alumnos/as diferentes enderezos de páxinas web onde completar a 
información relativa a cada tema ou atopar actividades complementarias (de reforzo, 
ampliación, etc), así como onde consultar información para documentarse con vistas á 
realización de posibles traballos.                   
 
 

A xefa do departamento 

 
Asdo.: Concepción Sanfiz Fernández 

En Guntín, a 15 de setembro de 2021 
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1.- INTRODUCIÓN  

 O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimen-

tación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios 

culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, 

sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas 

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 

equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeada-

mente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio 

literario e cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver 

a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade 

persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a refle-

xión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén 

polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos 

enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha 

educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 

rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo 

"O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 

Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 

mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 

da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito esco-

lar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira espe-

cífica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artifi-

ciais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do 

repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñece-

mentos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 

lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente 

descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar 

termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamen-

te importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais 

sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvol-

vemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemen-

to do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación 

da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está 

dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas 

posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados 

nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 

aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 

adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 
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comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estru-

tura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 

xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que 

rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, 

non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finali-

dade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades 

da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alum-

nado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que 

implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ám-

bitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 

potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da dife-

renza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para 

o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a 

aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obri-

gatoria. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero 

hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abor-

dados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a 

mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o pro-

fesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso 

de ESO, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comuni-

carse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repeti-

ción de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, 

a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comu-

nicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en 

comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e 

intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a co-

municación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das 

dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de 

contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

ambientais. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 

perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo en-

foques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste 

entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua 

abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. 

Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 

achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de co-

municación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 

unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educa-

tivo e, posteriormente, ao longo da vida. 
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A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán,  a través da lectura, mediante a 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 

capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 

persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, 

que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha compe-

tencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. 

Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñe-

cen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a 

través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, enten-

dida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano 

faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de 

aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian adquirindo as habilidades necesa-

rias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comu-

nicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de entender e producir textos de distinto 

grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de 

estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir 

de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comuni-

cación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionali-

dade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos escolares lectores cultos e competentes, implicados nun proceso 

de formación lectora que continúe ó longo de toda a vida. É un marco conceptual que aborda a lectura, comprensión e interpretación 

das obras literarias próximas ós seus gustos persoais e a súa madurez cognitiva, coa de textos literarios e obras completas represen-

tativas da literatura en  galego. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO DO CENTRO 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

O CPI Tino Grandío está situado na capitalidade municipal do concello de Guntín, un concello da comarca de Lugo, no centro da Comu-

nidade Autónoma de Galicia. Abrangue unha superficie de 154,7 km2, repartida entre 31 parroquias. A capitalidade municipal é a vila 

de Guntín de Pallares.  

 

O poboamento está bastante diseminado en aldeas de pequeno tamaño e destaca polo seu grao de avellentamento. A economía basé-

ase no sector agropecuario, especialmente nas actividades gandeiras. Os servizos están pouco desenvolvidos e moitos deses empregos 

están en Lugo. En Guntín soamente se localizan os relacionados coa administración municipal e os servizos sociais, ademais dun peque-

no sector comercial. 
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Ademais deste centro, no termo municipal existe un CEIP no lugar de Lousada. O seu alumnado incorpórase ao CPI Tino Grandío para 

cursar os estudos de ESO. 

 

O CPI Tino Grandío oferta ensinanzas de EI, EP e ESO, o que, en certa maneira, favorece a socialización e o coñecemento do alumnado 

desde idades moi temperás.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A lingua materna predominante é a galega, aínda que se dá o paradoxo de que algúns pais e nais máis novos falan esta lingua entre 

eles, mentres que cos seus fillos e/ou fillas fano en castelán. Aínda así, o galego empregado nas familias está inzado de castelanismos, 

hiperenxebrismos e vulgarismos, sobre todo no plano léxico.  

No curso actual temos un curso de 1º de ESO formado por 10 alumnos/as. En 2º de ESO hai outro grupo de 11 alumnos/as. Un deles 

presenta dificultades no dominio das destrezas básicas, polo que necesita reforzo educativo e , na medida do posible, por parte da 

profesora de PT. En 3º de ESO hai un grupo formado por 16 alumnos. Tres deles teñen dificultades no dominio das competencias lingü-

ísticas, polo que será necesario un reforzo educativo, a ser posible tamén por parte da profesora de PT. En 4º de ESO temos dous gru-

pos: o A, formado por 8 alumnos que elixiron a opción de matemáticas aplicadas, presenta un agrupamento en xeral con dificultades 

nas destrezas básicas, pois  coexiste alumnado diagnosticado con TDH, con algún con Asperger, outros con dislexia na escrita e outra 

alumna que contou con ACS no curso anterior e que continúa neste. Esixirán un tratamento máis individualizado, con redución de con-

tidos e disporán, na medida do posible,  de reforzo na aula por parte do profesor e, se fose posible por parte da profesora de PT . O B, 

con 13 alumnos e que elixiu a opción de matemáticas académicas, posúe un nivel académico aceptable.  

A grandes trazos podemos dicir que estamos nun centro eminentemente rural no que unha boa parte do alumnado, sobre todo o mas-

culino, ten como centro de interese a vida que se desenvolve nas súas casas (principalmente o relacionado coa maquinaria agrícola), e o 

estudo ocupa un segundo lugar. Con todo si temos varios alumnos/as, e tamén as súas familias, preocupados por acadar unha boa for-

mación. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse a través desta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á 

adquisición dos coñecementos, habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o 

seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras materias. 

3.2. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega o alumno á produción literaria, en particular, e ás manifestacións 

estéticas, en xeral, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupa-

cións que lle interesaron historicamente ao ser humano e que valore a riqueza cultural do seu contorno. E no contexto en que se elabo-

rou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que lle darán todo o seu sentido, precisamente, á 

creación literaria. 

3.3. COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN DIXITAL 

Nesta materia, a busca de información ten un papel relevante, polo que o alumno debe ser quen de seleccionar aquela que lle propor-

cione uns coñecementos e información que, á súa vez, lle permitan a mellora das súas destrezas comunicativas. O uso da internet con-

vértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade, xa que tamén debe-

rá utilizar / consultar enciclopedias, dicionarios, etc. e os fondos dispoñibles da biblioteca. Outros soportes electrónicos (DVD, CD-
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ROM,...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque o animarán a 

mellorar en dúas das facetas en que máis dificultades adoita atopar, a de escribir e a de ler. E con iso lógrase a imprescindible conver-

sión da información en coñecemento. 

3.4. COMPETENCIA SOCIAL E  CIDADÁ 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle 

permitirá poñer en prácticas habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras 

persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Se ben unha das finalidades desta 

materia é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar criticamente as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, 

e mesmo apreciar ese código cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a 

lingua como sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do contexto social en que vive e favore-

cer, en consecuencia, unha visión aberta doutras realidades. 

3.5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para mellorar a capacidade comunicativa) serven 

para adquirir novos coñecementos de diferentes materias, non en van no código lingüístico está a base do pensamento e do coñece-

mento, en resumo, a representación individual e social do mundo e a transmisión do coñecemento (e a forma en que o axuda a estrutu-

rar o seu pensamento e a comunicarse cos demais). Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está a aprender, 

tamén, os propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos. 

3.6. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar o alumno con diversas situacións nas que debe analizar e resolver 

problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente. 

3.7. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Na súa relación con esta materia, é a capacidade demostrada polo alumno de observar criticamente a realidade que o rodea e de valo-

rar a especificidade do coñecemento científico en relación con outras formas de coñecemento. 

3.8. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Aínda que non é unha competencia estreitamente relacionada con esta materia, adquírese cando o alumno é quen de pensar e actuar 

academicamente de acordo cuns patróns lóxicos e racionais. 

 

4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

4.1. 1º ESO 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar 
ou expoñer textos propios do ámbito académico. 
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5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, 
interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos 
orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección. 

7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como propia de Gali-
cia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obs-
táculos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse 
consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos cla-
sistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñece-
mento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da 
tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturais . 

4.2. 2º ESO  

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

3. Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e mostrando respecto cara ás dos demais. 

4. Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en grupo. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da fonética galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

10. Producir en calquera formato textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, depurado de interferencias e desviacións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

13. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

15. Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 
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18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

19. Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

20. Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

4.3. 3ºESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

4. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións pro-
pias. 

10. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

13. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

15. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses  parámetros. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas normalizadoras e identificar 
prexuízos. 

19. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde os seus comezos ata o século XX. 

20. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 

21. Coñecer a familia lingüística do galego e a súa relación coa lusofonía. 

22. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega ata o século XX. 

23. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega ata o século XX e coñecer o básico dos autores 
máis destacados. 
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24. Comentar textos literarios da lírica medieval e da literatura do século XIX.  

25. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega ata o século XIX  ou sobre temas de actualidade. 

26. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

4.4. 4º ESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en gru-
po. 

6. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

7. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha sólida preparación no campo das tecno-
loxías, especialmente as da información e a comunicación. 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

9. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

10. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

11. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

13. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

14. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

18. Valorar a ecoloxía das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 

19. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia na actualidade, coñecer as principais iniciativas normalizado-
ras e normativizadoras e identificar prexuízos. 

20. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde 1916 ata a actualidade. 

21. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

22. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 
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23. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

24. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega desde 1916 á actualidade e coñecer a produción e 
autores máis destacados. 

25. Comentar textos literarios da literatura contemporánea. 

26. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde 1916 á actualidade ou sobre temas de actualidade. 

27. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

 5. MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

5.1. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 1º CURSO DE ESO 

 

 Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

 Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua 

non-oficial. Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a inte-

gran. Coñecer a lexislación sobre o galego. Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. Coñecer o ámbito de uso 

do galego fóra das nosas fronteiras. Coñecer a presenza do galego en Internet. Recoñecer a utilidade do galego. Coñecer o con-

cepto de prexuízo lingüístico. 

 Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 

 Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto, coa familia, coa aula, coa rúa, coas accións do corpo, cos cinco sentidos, cos ani-

mais, coas maneiras de ser, cos seres vivos, coa festa, coa cociña e cos deportes. 

 Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. Comprender que é un campo semántico. Clasi-

ficar as palabras polo número de sílabas. Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. Lembrar e practicar a 

relación semántica de sinonimia. Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados das palabras polisémi-

cas. 

 Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. Recoñecer palabras homónimas. 

 Coñecer e aplicar os  prefixos e sufixos máis habituais. 

 Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. Aplicar as normas de uso 

de i, ll e x. Aplicar as normas de uso de b e v. Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. Identificar e 

distinguir palabras con e sen h. Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. Coñecer as regras de uso do punto, 

da coma, do punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos e signos de interrogación e exclamación. 

 Identificar castelanismos léxicos. Identificar préstamos lingüísticos. 

 Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a 

partir de nomes dados. Coñecer as normas de formación do plural. 

 Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

 Identificar algúns determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais) e a 

súa función. 

 Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas e as átonas dos pronomes persoais. 

 Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamente as formas nominais. Saber conxugar 

verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles. 

 Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e conxuncións. 

 Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 

 Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador, personaxes, espazo e tempo. Diferenciar entre contos litera-

rios e populares e recoñecer as características destes últimos. Escribir o comezo dunha narración. Recoñecer as características 

das lendas. 
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 Recoñecer as características específicas do xénero lírico. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. Anali-

zar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: can-

tigas e romances. 

 Recoñecer as características básicas do texto dramático. 

 Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 

 Crear unha carta a partir duns modelos. Redactar textos descritivos e instrutivos. Analizar textos publicitarios. Coñecer os xor-

nais e analizar unha noticia.   

 

5.2. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 2º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, epistolares, poéticos, teatrais, noticias, entrevistas, reportaxes, ...  

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes, cos animais, coa gastronomía, coa hostalería, coa comunica-

ción, coa navegación, cos medios de transporte, cos seres míticos, coa paisaxe mariña, coa paisaxe de montaña, co teatro, co 

vestiario e complementos,.. 

 Identificar e pronunciar correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego.   

 Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

 Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

 Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. Coñecer a 

situación legal das linguas en Galicia. Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. Coñecer a situa-

ción do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. Identificar os procesos de normalización e normativiza-

ción da lingua. 

 Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). Identificar e respectar 

as variedades xeográficas. 

 Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. Identificar os estranxeirismos e os castelanis-

mos para intentar evitalos. 

 Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

 Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. Aplicar as normas de uso do b e do v. Coñecer e aplicar as normas de 

uso do h,  do s e do x, do n e do ñ. Empregar correctamente os grupos cultos. 

 Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma, do punto e coma, dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comi-

ñas e das raias. 

 Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o subs-

tantivo como núcleo das frases nominais. 

 Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o adxecti-

vo como núcleo das frases adxectivas. 

 Identificar pronomes persoais e as súas contraccións.  Substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axei-

tadamente o pronome átono. 

 Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais. Coñecer a conxugación dos verbos 

regulares e dos irregulares. 

 Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). Coñecer a estrutura da 

oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

 Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

suplemento, axente, atributo e predicativo. 

 Distinguir as principais características da literatura. 

 Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. Identificar os diferentes tipos de narrador. Identificar os 

diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

 Distinguir as características da poesía lírica. Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta. Distinguir os elemen-

tos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. Re-

coñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

 Coñecer as principais características do xénero dramático. 
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 Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía.  Coñecer as principais características dos mapas concep-

tuais e elaboralos a partir dun modelo. 

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

 Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 

5.3. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 3º CURSO DE ESO 

 

 Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

 Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais, das plantas aromáticas e medicinais, das emocións e os sentimentos, do 
universo, das artes, cos deportes, coa paisaxe natural, coa xustiza e coas leis, coa ecoloxía, coa prensa e co mundo dixital.. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. Escribir correcta-
mente palabras con b e con v. Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. Escribir correctamente 
palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. Escribir co-
rrectamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque e porqué. 

 Aplicar correctamente os signos de puntuación. Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas.  

 Recoñecer e corrixir castelanismos. Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

 Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan.  

 Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. Coñecer e aplicar correctamente os pro-
cedementos de redución de palabras. 

 Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. Co-
ñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da lingua galega no século XIX. Coñecer as varieda-
des da lingua. 

 Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

 Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o fe-
minino e o plural. 

 Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode aparecer. 

 Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 

 Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas átonas. 

 Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. Conxugar as formas verbais dos verbos re-
gulares e con variacións. Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

 Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

 Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 

 Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que desempeñan. Identificar interxeccións e 
utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

 Comprender o concepto de plurilingüismo. Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüís-
tica. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

 Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. Coñecer as principais características e xéneros da literatura 
galego-portuguesa medieval. Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. Coñecer as principais ca-
racterísticas das cantigas de amor. Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se 
agrupan na categoría de xéneros menores. Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. Coñecer as 
principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da literatura galega no século XIX. 
Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer a contribución de Curros 
Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. Coñe-
cer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos representantes. Coñecer a situación do 
xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras representativos. 

 Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións 

propias. Identificar as características do texto dialogado. Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do 

cómic. Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. Coñecer as características 

propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. Comprender e compoñer textos expositivos. Recitar poemas. 

Comprender e compoñer textos argumentativos. Ler e analizar textos periodísticos. Crear videopoemas. 
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5.4. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 4º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, prescritivos, artigos de opinión, mensaxes publicitarias, un guión cinematográfi-

co,... 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser, co tempo cronolóxico, co medo, coa arquitectura e o 

urbanismo, co tempo meteorolóxico, coas viaxes e co turismo, coa xustiza e coas leis, co ocio, co cine, co radio e coa televisión, 

coas novas tecnoloxías e coas redes sociais. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Escribir correctamente palabras con b e con v. Utilizar correctamente o h. Utili-

zar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. Utilizar correctamente os grupos consonánti-

cos -cc- e -ct-. 

 Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego.  

 Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. Coñecer e identifi-

car as variedades socioculturais da lingua. Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. Saber 

que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao 

proceso normalizador da lingua. Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falan-

tes. Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. Valorar a importancia de Internet na nor-

malización do galego. Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

 Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. Identificar o número dos 

nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. Recoñecer as principais relacións semánticas entre 

palabras. Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os 

principais recursos empregados. 

 Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome 

átono. 

 Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. Identificar e utilizar correctamen-

te as perífrases verbais. 

 Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

 Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. Recoñecer e 

diferenciar o suxeito e o predicado. Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

 Identificar o CD, o CI, o CC,  o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo e coñecer as unidades que desem-

peñan esas funcións. 

 Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas coordinadas. 

Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas de substantivo, adxectivas e adverbiais. 

 Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. Coñe-

cer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. Coñecer os acontecemen-

tos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

 Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito lite-

rario. 

 Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

 Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

 Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis des-

tacadas. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

 Crear  unha instancia, un caligrama, currículos e  videopoemas seguindo uns modelos dados. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

6.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

B3.2. 
A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferen-
cias. 

B3.3. 
Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substanti-
vo), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto 

B5.2. 
Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

2 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 2 out  10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
familia. 

B3.6. Recoñecemento, uso e clasificación dos substantivos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o narrador e os personaxes. 

3 B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 3 nov 10  
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B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
aula. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o xénero 
dos substantivos. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: as linguas de España. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o espazo e o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

B1.3. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: na 
rúa. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o adxecti-
vo cualificativo. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: o galego, lingua propia de Galicia. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: a súa estrutura. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: recreación de 
contos. 

2ª 

Avaliación 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / Bloque Contido Mes Sesións 
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U.D. 
 

5 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 5 xan. 10  

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
verbos relacionados con accións que realiza o corpo. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso de i, ll e x. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os artigos 
e adxectivos determinativos. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: a descrición. 

6 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos cinco sentidos. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso do b e v. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os indefi-
nidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

7 

B1.5. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comu-
nicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas 
de actualidade. 

Tema 7 febr. 10  

B1.10. 
Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto 
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e 
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educativa. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos animais e palabras homónimas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras que comezan por es- e ex-. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
tónicas dos pronomes persoais. 

B3.8. 
Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

B4.7. Prexuízos lingüísticos.  

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: textos expositivos 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

8 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B2.5. 
Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

B2.6. 
Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 
comunicación. 

B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado coa maneira de ser e coñecemento de sufixos para 
formar palabras derivadas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras con h e palabras sen h. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
átonas dos pronomes persoais  e a súa colocación na oración. 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 
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3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva 
dun texto narrativo. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado cos seres vivos e coñecer os prefixos máis habituais. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso das maiúsculas. 

B3.6.. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: O verbo e 
os seus compoñentes. As formas nominais. 

B3.7.  Prexuízos lingüísticos. Actitudes positivas. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. Identificar certas estrofas. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

10 

B1.2. 
Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e educa-
tivo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáti-
cas variadas). 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
léxico relacionado coa festa. Palabras compostas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
o uso do punto. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os verbos 
regulares. 

B4.4. 
Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 
Identificar actitudes lingüísticas. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. As cantigas e romances. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. Crear cantigas. 

11 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Tema 11 maio 10  

B1.9. 
Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planifi-
cación do discurso, prácticas orais formais e informais. 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
léxico relacionado con cociñar e comer. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 20 

 

6.2. 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 

a coma, o punto e coma. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os adver-
bios e locucións adverbiais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.5. 
Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

12 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 12 xuño 8 x 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: o 
deporte e saúde. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
os dous puntos, os puntos suspensivos, os signos de interrogación e exclamación. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as preposi-
cións e as conxuncións. 

B4.8. 
Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic. 

B5.8. 
Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de in-
formación básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
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desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. A literatura popular. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

2 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 2 out  10 x 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego antigo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (I). 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

    

3 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 3 nov 10  

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.5. 
Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, 
de norma e como fonte de obtención de información. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
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1ª 

Avaliación 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (II). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 
   

 

 

 

4 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (III). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / 
U.D. 

Bloque Contido 

Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

xan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.3. A lusofonía 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. As Cantigas de Santa María. A 
prosa medieval. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 
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2ª 

Avaliación 

B5.5. 
Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a reali-
zación de traballos e cita axeitada destas. 

6 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Os determinantes. 

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego medio. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura dos séculos XV-XVIII. 

B5.6. 
Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e 
a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

7 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

Tema 7 febr. 10  

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O pronome persoal. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego do século XIX. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

8 

B2.2. 
Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.5. 

Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 
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B2.9. 
Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

x 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O verbo. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Uso do h e da diérese. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Rosalía de Castro. 

3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Formas nominais e 
perífrases verbais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con s ou x. Senón e se non. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Curros Enríquez. 
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10 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B2.4. 
Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo, especial-
mente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

B2.10. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios dos medios de co-
municación, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O adverbio e as 
locucións adverbiais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con l e con ll. Palabras con n e ñ. 

B4.4. 
Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproxima-
ción aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Eduardo Pondal. 

11 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 11 maio 10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Preposicións e locu-
cións preposicionais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Grupos consonánticos. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B3.10. 
Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vincula-
ción e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A narrativa do século XIX. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. A narrativa do século XIX. 

12 B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 12 xuño 8 x 
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7. ASPECTOS CURRICULARES E RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

7.1. 1º ESO 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Conxuncións e 
interxeccións. 

B3.9. 
Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos 
de cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. O teatro do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

          

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B1.7 

LGB1.7.1 CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 5% 

LGB1.7.2 CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.2 LGB3.2.1 CCL, CAA 
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da 
lingua galega. 

100% 15% 

B3.3 LGB3.3.1. CCL, CD 
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 
clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

50% 5% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1 CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.1 LGLB5.1.1 CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 15% 

B5.2 LGLB5.2.1 CCL 
Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

50% 10% 

  

2 

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

80% 20% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, na-
rrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmen-
te, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

80% 15% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B4.6 LGB4.6.1. CCL, CSC 
Coñece a situación sociolingüística e legal das linguas de Es-
paña 

50% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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3 

  

  

 

 

 

B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

B2.7. LGB2.7.1. CCL 
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 

50% 10% 

B2.8. LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 10% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

4 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 
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LENDA COMPETENCIAS             
    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                           

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía     
CD   Competencia dixital           
CAA   Competencia aprender a aprender          
CSC   Competencias sociais e cívicas          
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                 
CCEC   Conciencia e expresións culturais  

 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográ-
ficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra- 50% 15% 
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tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra-
tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 70% 10% 
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recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 

  

  

  

7 

  

  

 

 

 

B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-
tica e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 
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B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

9 

  

  

  

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 20% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-

50% 15% 
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tica e na do seu contorno. 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 15% 

B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

50% 5% 

B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B2.4. LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 B1.9. LG1B1.9.2. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

50% 10% 
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11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 10% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevan-
tes 

50% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

100% 20% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa co-
hesión textual. 

50% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

80% 10% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

50% 10% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co empre-
go dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información básica e a resolu-
ción de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.2. 2º ESO 

UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-
prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utiliza-
dos no ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os da-
tos relevantes de dife-
rentes textos orais dos 
ámbitos social e educati-
vo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os 
feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social 
e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.6.  Produción de dis-
cursos orais, en inter-
vencións espontáneas, 
adecuados á situación e 
á intención comunicati-
va desexada, con cohe-
rencia, cohesión e co-
rrección. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir 
do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa diciona-
rios para contextualizar as 
acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 
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B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrati-
vos e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, 
en formato papel ou dixi-
tal, textos de distinta ti-
poloxía, fundamental-
mente, narracións e des-
cricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.2. A fonética e a fono-
loxía do galego, con es-
pecial atención a posi-
bles interferencias. 

B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 20% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. CCL 

CCL 
100% 20% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da rique-
za cultural da humanida-
de e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas 
que a integran. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

 

Temporalización: 

 

setembro:                               outubro:                            
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UNIDADE 2 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar unha lenda. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos animais. 

-  Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

-  Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais proceden-
tes dos medios de co-
municación audiovisual. 

B1.1. Comprender e in-
terpretar a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos medios de comuni-
cación (crónicas, repor-
taxes e documentais) e 
elaborar esquemas e 
resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais 
de carácter informativo pro-
pios dos medios de comuni-
cación audiovisual (reporta-
xes, crónicas e documentais). 

CCL, 

CAA 

 

50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as produ-
cións emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e amosar unha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correc-
ta, recoñece os erros nas pro-
ducións orais propias e alleas 
e propón solucións para me-
lloralas.  

 

CCL, 

CAA 

80% 10% 

B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discur-
so nas prácticas orais 
formais e informais. 

B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar 
en público, en situa-
cións formais ou infor-
mais, de forma indivi-
dual ou en grupo. 

LGB1.9.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias do ni-
vel formal nas prácticas orais 
da lingua. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingü-
ístico para resolver 
problemas de com-
prensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acep-
cións. 

CCL, 

AAA 

 

50% 5% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabula-
rio traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun rexis-
tro axeitado á situación co-
municativa. 

CCL, 

CCC 

 

50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa 
caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estru-
tura de substantivos e 
verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a com-
prensión e produción 
textuais. 

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

CCCL, 

CAA 

100% 15% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se 
falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento 
de riqueza cultural. 

 

CCL, 

CSC 

50% 10% 

B5.1. Lectura, con regula-
ridade, de obras litera-
rias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emi-
sión dunha opinión per-
soal sobre a lectura du-
nha obra axeitada á 
idade, relación do seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético da 
linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e de-
senvolver criterio lec-
tor; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valorar o uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético 
da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade 
obras literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lec-
tura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sen-
tido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adqui-
ridos. 

CCL 50% 5% 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos ele-
mentos propios de cada xé-
nero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe nos textos 
literarios. 

CCL 50% 5% 

B5.5. Comparación de 
textos pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando 

B5.5. Comparar textos 
pertencentes a diferen-
tes xéneros e subxéne-
ros, sinalando as coin-

LGLB5.5.1. Compara textos perten-
centes aos diferentes xéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-

CCL 50% 5% 
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as coincidencias e dife-
renzas, tanto estrutu-
rais coma formais. 

cidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma 
formais. 

truturais coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos perten-
centes ao mesmo xénero 
pero a diferentes subxéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-
truturais coma formais. 

CCL 50% 5% 

Temporalización: 

outubro:    
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e a hostalería. 

-  Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o substantivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

-  Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das 

producións orais emi-
tidas cunha fonética e 
prosodia correcta e 
cunha actitude crítica 
ante os prexuízos que 
se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia e proso-
dia correcta, recoñece os 
erros nas producións orais 
propias e alleas e propón 
solucións para melloralas.  

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
utilízaa na súa práctica ha-
bitual. 

CCL, 

CCEC 
50% 5% 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de tex-
tos propios da vida co-
tiá e das relacións so-
ciais en ámbitos pró-
ximos aos intereses do 
alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexi-
dade que lle permiten de-
senvolverse en situacións 
da vida cotiá. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de fra-
seoloxía e de vocabu-
lario temático a partir 
de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para ex-
presarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situa-
ción comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, es-

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, 
en papel ou en soporte 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autó-
nomo, información lingüís-
tica de todo tipo en dicio-
narios, en diferentes sopor-

CCL, 

CAA 
50% 10% 
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pecialmente sobre fle-
xión, relación semán-
tica e normativa. 

electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autóno-
ma. 

tes, e noutras obras de 
consulta. 

B3.5. Aplicación e valo-
ración das normas or-
tográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

CCL 100% 10% 

B3.7. Recoñecemento 
da estrutura de subs-
tantivos e verbos e da 
súa caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da compren-
sión e produción tex-
tuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de substantivos e verbos 
e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza ade-
cuadamente substantivos e 
formas verbais na com-
prensión e produción de 
textos orais e escritos. CCL, 

CAA 
100% 20% 

B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado es-
pañol. 

B4.4. Describir a situación 
legal das linguas do Esta-
do español. 

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

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B4.7. Prexuízos lingüísti-
cos. 

B4.7. Identificar os prexuí-
zos lingüísticos e analizar 
a situación persoal en re-
lación a eles. 

LGB4.7.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza 
a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioe-
conómico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e lo-
calización e descrición 
dos elementos estru-
turais e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis 
salientables: punto de vis-
ta, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

 

novembro:    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

-  Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 

-  Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

-  Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súa temática. 

-  Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

ompetencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 

dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expre-

sións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.6. Produción de discur-

sos orais, en interven-
cións espontáneas, ade-
cuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coheren-
cia, cohesión e correc-
ción. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohe-
sión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 5% 

LGB1.6.4. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. 

CCL 50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e inter-
pretar, en formato papel 
ou dixital, textos propios 
dos medios de comuni-
cación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrativos 
e descritivos. 

B2.12. Producir e sinteti-
zar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamental-
mente, narracións e 
descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
80% 10% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.6. Análise e uso reflexi-
vo da puntuación en re-
lación coa cohesión tex-
tual. 

B3.6. Analizar e usar co-
rrectamente a puntua-
ción, de acordo coa co-
hesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correcta-
mente a puntuación para a 
cohesión textual. 

CCL 80% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa ca-
racterización morfolóxi-
ca para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutu-
ra de substantivos e ver-
bos e da súa caracteriza-
ción morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recur-
sos da lingua con flexibilida-
de e creatividade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.6. A lusofonía B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da 
relación de Galicia coa co-
munidade lusófona e coñece 
os territorios que a integran. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e loca-
lización e descrición dos 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos 
narrativos breves, locali-
zando e describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis sa-
lientables: punto de vista, 
tempo, espazo e persona-
xes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

novembro    decembro 
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

-  Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeita-

damente o pronome átono. 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

-  Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 

-  Identificar os diferentes tipos de narrador. 

-  Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso espe-

cífico 

      B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das rela-
cións sociais en ámbitos 
próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitu-
des. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos e solici-
tudes. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación co-
municativa e á súa función, 
con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para 
o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa fun-
ción. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de pun-
tuación) á situación comunica-
tiva e á función da mensaxe. 

CCL 50% 5% 

B2.8. Planificación e revisión 
do escrito en función da si-
tuación comunicativa (te-
ma, fins e destinatarios) 
para elaborar producións 
con adecuación, coheren-
cia, cohesión e corrección 
nas relacións internas e ex-
ternas dos contidos do tex-
to. 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a adecua-
ción, coherencia, cohe-
sión e corrección dos con-
tidos nas relacións inter-
nas e externas do texto. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntua-
ción do texto en relación coa 
organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e 
a distribución e ordenación das 
ideas expresadas). 

CCL 

CCL 
50% 10% 

B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, 

B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: dia-

LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións per-
soais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participa-

CCL, 

CD, 

CSC 

50% 10% 
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cartas persoais, avisos, so-
licitudes e participación en 
foros. 

rios, cartas persoais, avi-
sos, solicitudes e partici-
pación en foros. 

ción en foros. 

B3.1. Recoñecemento, explica-
ción e uso de léxico suficien-
temente amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohesión 
textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura dos pronomes 
persoais e da súa caracteri-
zación morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
dos pronomes persoais e 
da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo pro-
pio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e creati-
vidade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüísti-
ca do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa si-
tuación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos na-
rrativos breves e localiza-
ción e descrición dos ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, es-
pazo e personaxes princi-
pais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-
vamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e for-
mais máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:    
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UNIDADE 6  

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa navegación. 

-  Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais.  

-  Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 

-  Coñecer a valoración social da lingua galega. 

-  Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

-  Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dun modelo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo  

Peso 

específico 

      
B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 
textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propó-
sito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais 
do ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B1.5. Valoración das produ-
cións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e cunha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 100% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do 
contido e de estratexias 
de lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñecemen-
tos sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, expli-
cación e uso de léxico su-
ficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohe-
sión textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de verbos e da 
súa caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa caracte-
rización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza formas 
verbais na comprensión e pro-
dución de textos orais e escri-
tos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á pre-
senza da lingua galega no 
contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B4.5. Proceso de normaliza-
ción. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normali-
zado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos ca-
ra ao uso do galego e asu-
mir a importancia da con-
tribución individual no de-
senvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

 

Temporalización:  

xaneiro:                              febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios de transporte. 

-  Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 

-  Aplicar as normas de uso do b e do v. 

-  Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua. 

-  Distinguir as características da poesía lírica. 

-  Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta.  

-  Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das pro-

ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estrate-
xias de lectura compren-
siva: esquemas, resu-
mos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxi-
co descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das pala-
bras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e 
as secundarias e comprende a 
relación existente entre elas. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 
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mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para a me-
llora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a compren-
sión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecua-
damente formas verbais na 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.5. Proceso de normali-
zación. Desenvolvemen-
to de actitudes positivas 
cara ao proceso de re-
cuperación do galego, 
favorecemento do xur-
dimento de vínculos po-
sitivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesi-
dade e das potenciali-
dades de enriquece-
mento persoal e colecti-
vo do uso normalizado 
da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual 
no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade están-
dar da lingua galega e va-
lorala como variante uni-
ficadora, así como apre-
ciar a variante diatópica 
propia 

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

CCL 100% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición 
de poemas recitados ou 
cantados; determina-
ción do tema principal, a 
estrutura xeral e os 
principais recursos esti-
lísticos. 

B5.2. Ler expresiva e com-
prensivamente e facer 
audicións de poemas re-
citados ou cantados, de-
terminar o tema princi-
pal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os princi-
pais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de 
poemas recitados ou canta-
dos, determina o tema princi-
pal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos 
estilísticos. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto poético. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seres míticos. 

-  Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

-  Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 

-  Distinguir os elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). 

-  Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      
B1.2. Comprensión, interpre-

tación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito 
social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-
to e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.7. Coñecemento e aplica-
ción, con axuda das TIC, de 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, téc-
nicas e estratexias para 
realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de in-
formación dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incor-
poralos ás súas producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

50% 5% 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

CD, 

CCL, 

CSC 

50% 5% 

B1.10. Construción de discur-
sos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensi-
bles, nun rexistro neu-
tro, informal ou máis 
culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nas que intercambia 
información e expresa a súa opi-
nión, fai invitacións e ofrecemen-
tos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

50% 5% 
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B2.4. Comprensión e interpre-
tación, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da 
vida educativa, especial-
mente, os instrutivos e ex-
positivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enci-
clopedias. 

B2.4. Comprender e in-
terpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida educa-
tiva, especialmente, os 
instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. CCL 50% 5% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua gale-
ga. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos com-
poñentes sintácticos no ni-
vel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, 
cun estilo cohesionado e co-
rrecto. 

B3.9. Coñecer os compo-
ñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun es-
tilo cohesionado e co-
rrecto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira axei-
tada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. CCL 100% 20% 

B5.1. Lectura, con regularida-
de, de obras literarias e de-
senvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opi-
nión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á ida-
de, relación do seu sentido 
coa propia experiencia e ou-
tros coñecementos adquiri-
dos e valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desen-
volver criterio lector; ex-
por unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos pro-
pios de cada xénero lite-
rario, o punto de vista 
empregado e o uso esté-
tico da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia expe-
riencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

CCL 80% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou canta-
dos; determinación do tema 
principal, a estrutura xeral e 
os principais recursos estilís-
ticos. 

B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de po-
emas recitados ou can-
tados, determinar o 
tema principal, a estru-
tura xeral e pór de rele-
vo os principais recur-
sos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de po-
emas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a 
estrutura xeral e pon de relevo 
os principais recursos estilísti-
cos. 

CCL 80% 15% 

 

Temporalización: 

marzo:    
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha canción. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe mariña. 

-  Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

-  Aplicar as normas de uso do s e do x. 

-  Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos. 

-  Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

-  Distinguir as metáforas e coñecer o método para crealas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 

novas de actualidade e de 

informacións de crónicas, 

reportaxes e documentais 

procedentes dos medios 

de comunicación audiovi-

sual. 

B1.1. Comprender e inter-

pretar a intención comunica-

tiva, o tema, as ideas princi-

pais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos 

medios de comunicación 

(crónicas, reportaxes e do-

cumentais) e elaborar es-

quemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 

e identifica a intención comunicativa 

de textos orais de carácter informati-

vo propios dos medios de comunica-

ción audiovisual (reportaxes, crónicas 

e documentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais utilizados no 

ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 

comunicativa, o tema, as 

ideas principais e os datos 

relevantes de diferentes 

textos orais dos ámbitos 

social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-

to e a idea xeral, os feitos e datos 

relevantes en textos orais do ámbito 

social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.4. Escoita crítica e re-

flexiva das mensaxes dos 

medios de comunicación, 

con especial atención aos 

programas informativos. 

B1.4. Identificar e contrastar 

o propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criti-

camente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou men-

saxes discriminatorias. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexu-

ízos ou discriminacións. CSC, 

CAA 
80% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 53 

 

B2.5. Uso, progresivamen-

te autónomo, das bibliote-

cas e das TIC para selec-

cionar información. 

B2.5. Seleccionar a informa-

ción que se obtén nas biblio-

tecas, nas TIC e outras fontes 

e integrar os coñecementos 

adquiridos non proceso de 

aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresi-

vamente autónoma, diversas fontes 

de información e integra os coñece-

mentos adquiridos nos seus discursos 

orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e 

preciso, con incorporación 

de fraseoloxía e de voca-

bulario temático a partir 

de campos léxicos traba-

llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e preciso 

coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na 

aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con clarida-

de nun rexistro axeitado á situación 

comunicativa. 
CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-

ción das normas ortográfi-

cas e morfolóxicas da lin-

gua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 

normas ortográficas e morfo-

lóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos 

compoñentes sintácticos 

no nivel da frase para ela-

borar enunciados, orais e 

escritos, cun estilo cohe-

sionado e correcto. 

B3.9. Coñecer os compoñen-

tes sintácticos para elaborar 

enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e 

correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-

bora enunciados de maneira axeitada 

e correcta atendendo aos compoñen-

tes sintácticos. 
CCL 100% 20% 

B5.6. Análise de textos 

literarios, de maneira 

guiada, identificación dos 

trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recur-

sos retóricos. 

B5.6. Analizar textos litera-

rios, de maneira guiada, 

identificar os trazos dos 

subxéneros e a funcionalida-

de dos recursos retóricos. 

LGB5.6.1. Analiza textos literarios, de 

maneira guiada, identifica os trazos 

dos subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 
CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

marzo:                              abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha noticia. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe de montaña. 

-  Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto e complemento circunstancial. 

-  Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

-  Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-  Coñecer as principais características do xénero dramático. 

-  Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utilizados 
no ámbito social e edu-
cativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os feitos e datos re-
levantes en textos orais do ámbito 
social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instru-
cións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva auto-
nomía. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e interpre-
tar, en formato papel ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta tex-
tos propios dos medios de comu-
nicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

LGB2.3.2. Localiza a información desta-
cada de textos propios dos medios 
de comunicación: portadas e titu-
lares. 

CCL 50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traballa-
dos na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con clari-
dade nun rexistro axeitado á si-
tuación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as nor-
mas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.  100% 20% 
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Temporalización: 

abril:                                 maio:                             

 

 

 

 

 

 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñen-
tes sintácticos. CCL 100% 20% 

B3.10. Coñecemento, uso 
e aplicación das estrate-
xias necesarias de auto-
avaliación, aceptando o 
erro como parte do pro-
ceso. 

B3.10. Aplicar progresiva-
mente o coñecemento e o 
uso das estratexias de au-
toavaliación e a aceptación 
do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas produ-
cións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavalia-
ción, propondo solucións para a súa 
mellora. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB.4.1.1. Valora a lingua como instru-
mento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingü-
ísticos de noso en diferentes con-
textos. 

CCL 50% 5% 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maio-
ritarias, minoritarias e minoriza-
das e aplica estes conceptos ao 
caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracteri-
zan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e com-
prensivamente, visionar 
pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e proce-
dementos que caracterizan 
os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensi-
vamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e pro-
cedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 80% 10% 
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outros espectáculos. 

-  Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento axente, atributo e complemento predicativo) 

-  Empregar correctamente as vogais. 

-  Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). 

-  Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

-  Facer dramatizacións a partir dun texto. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Escoita crítica e re-
flexiva ante as mensa-
xes discriminatorias dos 
medios de comunica-
ción, con especial aten-
ción aos programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas. 

B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos 
orais dos medios de co-
municación, analizar criti-
camente os seus contidos 
e interpretar as connota-
cións e mensaxes discrimi-
natorias implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas princi-
pais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de 
programas de carácter informa-
tivo: noticias, reportaxes e cró-
nicas. 

CCL 50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las.  

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 10% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a varian-
te dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 
80% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado 
á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as va-
riantes diafásicas do galego. CCL 80% 5% 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingü-
ística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

CCL 80% 5% 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da va-
riedade estándar da lingua gale-
ga e valóraa como variante uni-
ficadora. 

CCL 80% 10% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracte-
rizan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visio-
nar pezas teatrais e reco-
ñecer os compoñentes e 
procedementos que carac-
terizan os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e compren-
sivamente, visiona pezas tea-
trais e recoñece os compoñen-
tes e procedementos que ca-
racterizan os subxéneros. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización:  

maio:                                    
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os complementos. 

-  Identificar as distintas modalidades oracionais. 

-  Empregar correctamente os grupos cultos. 

-  Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

-  Coñecer a relación entre a literatura e outras artes como o cine e a música. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.1. Comprensión, inter-
pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de cró-
nicas, reportaxes e do-
cumentais procedentes 
dos medios de comuni-
cación audiovisual. 

B1.1. Comprender e inter-
pretar a intención comuni-
cativa, o tema, as ideas 
principais e os datos rele-
vantes de diferentes textos 
orais dos medios de co-
municación (crónicas, re-
portaxes e documentais) e 
elaborar esquemas e re-
sumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
e identifica a intención comuni-
cativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e docu-
mentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B2.4. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel ou dixital, de tex-
tos propios da vida edu-
cativa, especialmente, 
os instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

B2.4. Comprender e inter-
pretar en formato papel 
ou dixital, textos propios 
da vida educativa, espe-
cialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educati-
vas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-
mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 59 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos 
no nivel da frase para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 20%% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topóni-
mos galegos. CCL 70% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia da 
zona e utilización e valo-
ración da variante es-
tándar da lingua en si-
tuacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa zona. 

CCL 80% 10% 

B5.7. Produción de textos 
de intención estética 
servíndose dos coñece-
mentos literarios adqui-
ridos e dos recursos re-
tóricos traballados na 
aula. 

B5.7. Escribir textos de in-
tención estética servíndo-
se dos coñecementos lite-
rarios adquiridos e dos re-
cursos retóricos traballa-
dos na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñece-
mentos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballa-
dos na aula. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.8. Descrición e caracte-
rización dos trazos defi-
nitorios básicos da lin-
guaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar 
os trazos definitorios bási-
cos da linguaxe cinemato-
gráfica. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

CCL, 

CCEC 
80% 10% 

Temporalización:  

xuño:                               
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7.3. 3º ESO 

          

 
1ª 
Aval   

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific. 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.6 LGB1.6.1. CCL, CAA 
Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os 
erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habi-
tual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

80% 10% 

B1.10 LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 10% 

B2.12 LGB2.12.1. CCL, CAA 
Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e 
da situación comunicativa para redactar textos adecuados, cohe-
rentes e ben cohesionados. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B3.8.  LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

80% 15% 

B4.6.  LGB4.6.1. CCL 
Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 15% 

B5.2.  LGLB5.2.2. CCL 

Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da lite-
ratura galega correspondente. 

80% 15% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80% 10% 

  

2 

  

B1.3. LGB1.3.2. CCL, CAA Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

B1.5. LGB1.5.1. CCL, CAA, CSC 
Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

50% 5% 

B1.8. LGB1.8.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

80% 5% 
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B2.8. LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 5% 

B2.12. LGB2.12.4. CCL, CSC 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.3. LGB3.3.1. CCL, CAA Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B4.6. LGB4.4.2. CCL, CSC 
Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 10% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1. CCL 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80& 10% 

  

  

  

3 

  

  

 

 

 

B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as re-
gras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

50% 5% 

B1.10. LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, es-
quemas e resumos. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.5. LGB3.5.1. CCL, CD 
Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 20% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 50% 10% 

 

B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

100% 10% 

B4.2. LGB4.1.4. CCL Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 70% 5% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

70% 10% 
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sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

4 B1.3. LGB1.3.2. CCL Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

 B1.9. LGB1.9.1. 
CCL, CSC, CSIEE, 

CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia informa-
ción e expresa a súa opinión. 

50% 10% 

 
B2.6. LGB2.6.1. CCL, CAA, CD 

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar in-
formación. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CAA 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

 
B3.2. LGB3.2.2. CCL, CAA 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

70% 10% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 100% 10% 

 
B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

50% 5% 

 
B4.2. LGB4.2.1. CCL 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

50% 5% 

 
B5.1. LGLB5.1.2. CCL 

Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competen-
cias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, orto-
gráficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 
Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-

50% 15% 
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mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-
mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 

  

  

  

7 

  

  

 

 

 

B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingü-
ística e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abor-
dadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a lingua-
xe discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 70% 10% 
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da lingua galega. 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

9 

  

  

  

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presen-
za de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

80% 15% 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 15% 
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B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

80% 15% 

 B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do ámbito social e educa-
tivo. 

50% 10% 

 B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4. LGB2.4.1. CCL, CAA, CD, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 10% 

 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa dese-
xada, con coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló- 80% 10% 
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xicas da lingua galega. Palabras que comezan por es- e 
ex-. 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo a través da identifica-
ción de elementos lingüísticos de noso na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico. 

80% 15% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 15% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas tea-
trais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes 

80% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

100% 15% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

70% 15% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialec-
tal ao que pertencen. 

70% 15% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

80% 15% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliote-
cas, incluídas as virtuais, para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.4. 4º ESO 

UNIDADE 1 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

-  Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

-  Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais de natureza 

diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes tipos 

de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as se-

cundarias de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do conti-

do, como o resumo. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico, 

suficientemente amplo e 

preciso, co apoio do dicio-

nario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 

os valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de diferentes 

categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas de acen-

tuación. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de acentuación nos seus escri-

tos. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.4. A fonética e a fonolo-

xía do galego: vocalismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua galega, 

con especial atención á entoación e 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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ción ás vogais. ás vogais de grao medio. 

B4.6. Análise e compresión 

dos feitos máis relevantes 

da historia social do galego 

no primeiro terzo do século 

XX. 

B4.4. Coñecer e describir os 

acontecementos máis rele-

vantes da historia social da 

lingua galega no primeiro 

terzo do século XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social da 

lingua galega no primeiro terzo do 

século XX. CCL, 

CCEC 

80% 10% 

LGB4.4.3. Analiza a situación da lin-

gua galega no primeiro terzo do sé-

culo XX. 

80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  das etapas na 

produción literaria en gale-

go nos comezos do século 

XX. 

B5.1. Coñecer o panorama 

literario a comezos do sécu-

lo XX, así como a obra dos 

principais autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as 

etapas na produción literaria en 

galego nos comezos do século XX e 

coñece a obra dos principais autores. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas comprensi-

vas e expresivas e audicións 

de textos poéticos repre-

sentativos da literatura 

galega nos comezos do 

século XX. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer audi-

cións de textos poéticos 

representativos da literatura 

galega nos comezos do sécu-

lo XX. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos representa-

tivos da literatura galega de comezos 

do século XX. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras repre-

sentativas da literatura 

galega de comezos do sécu-

lo XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou poemas representativos da litera-

tura galega de comezos do século XX, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada 

textos poéticos representativos da 

literatura galega de comezos do 

século XX. 

80% 10% 

 

Temporalización: 

setembro:                                   outubro:                            
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UNIDADE 2 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 

-  Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. 

-  Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito litera-

rio. 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, ade-

cuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con co-

herencia, cohesión e corrección. 
CCL 50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo, o 

guión de traballo, as táboas... CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos ex-

plícitos e implícitos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, ex-

plicación e uso de léxico 

referido ao tempo crono-

lóxico, suficientemente 

amplo e preciso, co apoio 

do dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais, sobre o tem-

po cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais, 

sobre o tempo cronolóxico. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do feminino e de concor-

dancia de xénero. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego: conso-

nantismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

ción ás consoantes. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua gale-

ga, con especial atención ás con-

soantes e, en concreto, ao n ve-

lar. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades xeo-

gráficas da lingua galega. 

Uso normalizado da va-

riante dialectal propia da 

zona. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua 

galega. 
CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográ-

ficas da lingua galega como sím-

bolo de riqueza lingüística e cul-

tural. 

80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razo-

adamente a relevancia do Grupo 

Nós no panorama literario gale-

go e sinala os principais trazos 

característicos da obra de Risco 

e Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-

guas como medios de 

relación interpersoal e 

de sinal de identidade 

dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e argu-

menta fundamentadamente e 

cun discurso propio a súa postu-

ra. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a partir 

da información obtida 

de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos redacta-

dos a partir fa información 

obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea un texto argumenta-

tivo propio a partir dunhas viñe-

tas dadas.  CCL, 

CAA 
50% 10% 

Temporalización: 

outubro:                                            
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co medo. 

-  Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

-  Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. 

-  Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

-  Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclu-

sións a partir da información 

obtida na Rede. CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 
50% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do número e 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do plural e de concordan-

cia de número, así como as re-

gras de acentuación. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación sintácti-

ca; estruturas sintácti-

cas.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados, identificando as 

principais regras de combi-

nación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e identifica 

a palabra nuclear que a organi-

za sintáctica e semanticamente. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dias-

tráticas da lingua galega. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diastráticas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente a contribución 

de Castelao á literatura e, en 

xeral, á cultura galega, e reco-

ñece as principais característi-

cas tanto da súa obra como do 

seu pensamento. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Castelao, resume o seu contido, 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época do 

Grupo Nós. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos de Castelao, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico da época do Grupo 

Nós. 

80% 5% 

 

Temporalización: 

novembro:                                    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Recoñecer e diferenciar o suxeito e o predicado. 

-  Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

-  Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

-  Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas da lingua gale-

ga. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe correctamente 

palabras con b e con v. CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. Estruturas sintácticas 

e tipos de oración se-

gundo a natureza do 

predicado e o significa-

do.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado e o signi-

ficado. 
100% 10% 
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B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dia-

fásicas da lingua galega 

e da función da lingua 

estándar. Utilización e 

valoración da variante 

estándar da lingua en 

situacións de carácter 

formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diafásicas da lingua galega 

e da función da lingua es-

tándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua 

galega. 

CCL 100% 10% 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diafásicas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos mo-

vementos de vangarda, sinalan-

do os seus principais trazos ca-

racterísticos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos 

representativos da literatura de 

vangarda, resume o seu conti-

do, sinala os seus trazos carac-

terísticos definitorios e relació-

naos co contexto histórico, cul-

tural e sociolingüístico da épo-

ca. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un poema de Manuel Anto-

nio e sinala os seus trazos van-

gardistas característicos. 

80% 5% 

B5.6. Creación de textos 

de intención literaria 

partindo das caracterís-

ticas dos traballados na 

aula, co fin de desenvol-

ver o gusto pola escrita 

e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos 

e xuízos. 

B5.6. Crear textos de inten-

ción literaria partindo das 

características dos traba-

llados na aula co fin de de-

senvolver o gusto pola es-

crita e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos e 

xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de intención 

literaria partindo das caracterís-

ticas dos traballados na aula. 
CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

50% 5% 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

e regular os sentimentos e xuí-

zos. 

50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para mellorar a presen-

tación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para 

mellorar a presentación 

dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa aplicacións informáti-

cas para crear caligramas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

Temporalización: 

novembro:                              decembro:                              
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo meteorolóxico. 

-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome áto-

no 

-  Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crí-

tica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido: o esquema. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.14. Valoración da escri-

tura como un instru-

mento de aprendizaxe, 

de relación social e de 

enriquecemento perso-

al. 

B2.14. Valorar a escritura 

como un instrumento moi 

útil na aprendizaxe, nas re-

lacións sociais e no desen-

volvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os 

valores da escritura non só co-

mo unha ferramenta para orga-

nizar os pensamentos, senón 

tamén como un instrumento 

para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego. 

B3.4. Recoñecer e usar a 

fonética e a fonoloxía da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética e a fonoloxía 

da lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso dos pronomes 

persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas de uso dos pronomes 

persoais. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

 
CCL 100% 10% 

B4.6. Evolución da lingua 

galega e etapas da histo-

ria social da lingua gale-

ga desde 1916 ata a ac-

tualidade. Análise e 

comprensión das causas 

e consecuencias dos fei-

tos máis relevantes. 

B4.4. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da 

lingua galega, así como 

identificar causas e conse-

cuencias dos feitos máis re-

levantes da súa historia so-

cial. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social 

da lingua galega nos anos de 

posguerra. CCL, 

CCEC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente o panorama lite-

rario no exilio, sinalando os au-

tores e obras máis destacados. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un texto de Blanco Amor e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos. CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.2. Comprensión e in-

terpretación de textos 

propios da vida cotiá re-

lacionados co ámbito la-

boral. 

B2.2. Comprender e interpre-

tar textos escritos propios 

da vida cotiá, pertencentes 

ao ámbito laboral. 

LGB2.2.1. Identifica a intención co-

municativa, o tema e os subte-

mas de escritos propios da vida 

cotiá relacionados co ámbito la-

boral. 

CCL 50% 10% 

Temporalización:  

xaneiro:                                   
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UNIDADE 6 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e o turismo. 

-  Utilizar correctamente o h. 

-  Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer as unidades que desempeñan esas fun-

cións. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.5. Comprensión e inter-

pretación de textos xor-

nalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos carac-

terísticos dos textos xornalísti-

cos de opinión: artigo de opi-

nión, columna e editorial. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo. 
CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas referidas 

ao uso do h. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 80% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, fa-

vorecendo o xurdimento 

de vínculos positivos ca-

ra ao seu uso. Conscien-

cia da necesidade e das 

potencialidades de enri-

quecemento persoal e 

colectivo do uso norma-

lizado da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso, asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.1. Identifica os procedemen-

tos de normalización e argu-

menta axeitadamente a necesi-

dade de continuar con este 

proceso na lingua galega. 

CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeita-

damente cada fenómeno. 

80% 5% 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 

períodos e xeracións da litera-

tura galega entre os anos cin-

cuenta e setenta do século pa-

sado, así como os principais au-

tores e obras. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole, 

resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico dos anos cincuenta. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:                               febreiro:                                     

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 80 

 

UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  
-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 

-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.4. Comprensión e inter-

pretación de textos ar-

gumentativos. 

B2.4. Comprender e interpre-

tar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a inten-

ción comunicativa de textos 

argumentativos. 

 

CCL 50% 5% 

B3.9. Recoñecemento e 

uso reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns e mais dos me-

canismos de cohesión 

textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e 

usar nexos textuais, así 

como os mecanismos gra-

maticais e léxicos de cohe-

sión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 

nexos textuais, así como os 

mecanismos gramaticais e lé-

xicos de cohesión interna. 
CCL 50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais e as 

perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos 

tipos. 

CCL 80% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de formación do plural. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

100% 10% 

B4.3. A lusofonía nas lin-

guas do mundo no sécu-

lo XXI. 

B4.2. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo, e coñe-

cer e describir o papel da 

lusofonía nas linguas do 

mundo no século XXI. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade 

lusófona e sabe describir a 

súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século 

xxi. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

70& 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os principais 

autores e obras da narrativa 

galega dos anos sesenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e re-

lacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada pe-

ríodo. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores dos anos sesenta, 

resume o seu contido e sinala 

os seus trazos característicos 

definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.11. Produción, en so-

porte impreso ou dixital, 

de textos propios da vida 

cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo. 

B2.11. Producir, respectando 

as súas características 

formais e de contido, tex-

tos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito 

administrativo. 

LGB.2.11.1. Produce, respectando as 

súas características formais e 

de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo: a ins-

tancia. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:                                    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Analizar mensaxes publicitarias. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co ocio. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas. 

-  Analizar oracións subordinadas substantivas. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico de acordo cunhas pautas dadas. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.6. Comprensión e in-

terpretación das mensa-

xes explícitas e implíci-

tas que transmiten os 

textos publicitarios dos 

medios de comunica-

ción. 

B2.6. Comprender e interpre-

tar as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten 

os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensa-

xes persuasivas que proveñen 

dos medios de comunicación. 
CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura crítica e 

reflexiva que permita 

identificar usos lingüísti-

cos discriminatorios. 

B2.7. Identificar os usos lingü-

ísticos que conteñan prexu-

ízos ou mensaxes discrimi-

natorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensa-

xes discriminatorias implícitas 

nos textos de medios de comu-

nicación, con especial atención 

á publicidade. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para corrixir e mellorar a 

presentación dos escri-

tos, para difundir os tex-

tos propios, coñecer ou-

tros alleos e intercam-

biar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC para 

corrixir e mellorar a pre-

sentación dos escritos, pa-

ra difundir os textos pro-

pios, coñecer outros alleos 

e intercambiar opinións. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 

divulgación de textos propios. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 
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B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utili-

zando os procedementos de 

creación léxica. 
CCL 50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua ga-

lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfoló-

xicas relativas ao uso de certos 

sufixos deverbais. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 5% 

B4.8. Prexuízos lingüísti-

cos. 

B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a si-

tuación persoal en relación 

a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüís-

ticos atribuíbles a calquera lin-

gua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación 

axeitada. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así como 

os seus autores e obras máis 

representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura dos anos 

cincuenta. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura dos anos cin-

cuenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos da lite-

ratura dos anos cincuenta. 
CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

poetas das xeracións de pos-

guerra, resume o seu contido e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos das xera-

cións de posguerra (anos cin-

cuenta) e sinala os seus trazos 

característicos. 

80% 5% 

Temporalización: 

marzo:                             
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión cinematográfico. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co cine. 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

-  Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis desta-

cadas. 

-  Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que os definen. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-

za información e extrae con-

clusións a partir da informa-

ción obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais da 

lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 5% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 
100% 5% 
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B4.4. Situación sociolingü-

ística de Galicia.  Pre-

senza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e pri-

vados. Tendencias de 

evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística 

de Galicia, atendendo á 

presenza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e priva-

dos, así como ás tenden-

cias de evolución. 

LGB4.2.4. Describe a situación socio-

lingüística de Galicia e em-

prega a terminoloxía apropia-

da. 

CCL, 

CSC, 

CD 

70% 5% 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a 

partir da situación sociolingü-

ística actual. 

CCL, 

CSC 
70% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así 

como os seus autores e obras 

máis representativos, e coñe-

ce o desenvolvemento do te-

atro entre os anos cincuenta 

e setenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura de posgue-

rra. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura de posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos de 

autores da Xeración das Fes-

tas Minervais. 

CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos de autores 

da Xeración das Festas Mi-

nervais e sinala os seus trazos 

característicos. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.5. Comprensión e in-

terpretación de textos 

xornalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comuni-

cativa dun texto xornalístico e 

distingue entre información, 

opinión e persuasión. 
CCL 50% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a par-

tir da información obti-

da de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos, redac-

tados a partir da infor-

mación obtida de distin-

tas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, un texto argumen-

tativo propio a partir dun te-

ma dado sen documentación 

previa. 

CCL 50% 10% 

Temporalización: 

marzo:                               abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión televisivo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e a televisión. 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Recoñecer e analizar oracións subordinadas adverbiais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á in-

tención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á in-

tención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e co-

rrección. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro 

culto e incorpóraas ao seu dis-

curso. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras, os valores 

dos morfemas e as súas 

posibilidades combinato-

rias para crear novos ter-

mos e identificar a súa pro-

cedencia. 

.LGB3.3.3. Recoñece os valores de 

prefixos e sufixos e as súas po-

sibilidades combinatorias para 

crear novas palabras. 

CCL, 

CAA 
60% 10% 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia 

grega de prefixos habituais no 

uso da lingua galega. 
CCL 50% 5% 
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B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os di-

versos tipos. 

CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, favo-

recendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao 

seu uso. Consciencia da 

necesidade e das poten-

cialidades de enrique-

cemento persoal e colec-

tivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 

CCL, 

CSC 
60% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os autores e 

autoras máis representativos 

do panorama narrativo actual. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da literatu-

ra galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores e narradoras ac-

tuais. 
CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos da narrativa actual. 80% 10% 

 

Temporalización: 

abril:                                 maio:                                         
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

-  Recoñecer as principais relacións semánticas entre palabras. 

-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais de natu-
reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14.  Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos sobre 
as linguas para desen-
volver unha competen-
cia comunicativa inte-
grada. 

B3.14.  Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante a 
comparación e transfor-
mación de textos, enun-
ciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1.  Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B3.6.  Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6.  Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B3.8.  As principais regras 
de combinación impos-
tas polos predicados en 
función dos seus argu-
mentos; estruturas sin-
tácticas e tipos de ora-

B3.8.  Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación im-
postas polos verbos. 

LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identifi-
cando o verbo e os seus com-
plementos. 

CCL 100% 15% 
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ción segundo a natureza 
do predicado. 

B5.1.  Identificación e 
comprensión  dos distin-
tos períodos e xeracións 
da literatura galega des-
de 1916 ata a actualida-
de. 

B5.1.  Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1.  Identifica os autores e 
autoras máis representativos 
da poesía e do teatro actuais. CCL, 

CCEC 
80% 15% 

B5.2.  Lectura autónoma e 
comentario de obras re-
presentativas da litera-
tura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

B5.2.  Ler autonomamente e 
comentar obras represen-
tativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade 
e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma guia-
da, un texto poético ou teatral 
actual, sinala os seus trazos ca-
racterísticos definitorios e rela-
ciónaos co período literario co-
rrespondente. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 15% 

B2.10.  Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escri-
tos, para difundir os tex-
tos propios, coñecer ou-
tros alleos e intercam-
biar opinións. 

B2.10.  Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a pre-
sentación dos escritos, pa-
ra difundir os textos pro-
pios, coñecer outros alleos 
e intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3.  Usa as TIC como medio 
de divulgación das creacións 
propias. 

CCL, 

CD 
50& 10% 

 

Temporalización: 

 

maio:                           
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

-  Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os principais re-

cursos empregados. 

-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración de 
textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou dixi-
tal de textos argumenta-
tivos, redactados a partir 
da información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, redacta-
dos a partir da informa-
ción obtida de distintas 
fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumenta-
tivo propio a partir dun tema 
dado. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14. Identificación e pro-
gresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia co-
municativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante 
a comparación e trans-
formación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecemen-
tos para solucionar pro-
blemas de comprensión. 

B3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
70% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica de Galicia. A presen-
za da lingua galega nos 
principais ámbitos sociais 
e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e 
contextos sociais e priva-
dos así como ás tenden-
cias de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos socio-
lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CD 

80% 10% 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información com-
plementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fon-
tes de información impre-
sa ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-
za información e extrae con-
clusións a partir da consulta de 
materiais en distintos sopor-
tes. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B5.1. Identificación e com-
prensión  dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica creadores e 
creadoras de literatura en so-
porte dixital. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

100% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas 
de textos poéticos e tea-
trais representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente, facer au-
dicións e ler dramatiza-
damente textos poéticos e 
teatrais da literatura gale-
ga actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos de 
distintos xéneros da literatura 
galega actual en soporte dixi-
tal. CCL, 

CD 

50% 5% 

LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición e visualización de cre-
acións literarias en soporte di-
xital. 

50% 5% 

 

Temporalización: 

 

xuño:                         
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8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Ante a situación de pandemia provocada pola COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan producir ao longo do 

curso, alternando a docencia presencial coa non presencial, a maioría das actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos 

distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). Ademais do libro que cada alumna/o dispoña en formato papel, 

todo o alumnado disporá das mesmas unidades didácticas (12 por curso), dun xeito máis esquematizado pero practicamente cos mes-

mos contidos, en Edixgal.  

Na modalidade presencial, tendo presente que a función do profesor/a no proceso ensino-aprendizaxe é a de mediador entre o alum-
no/a e os contidos, a metodoloxía empregada neste proceso debe partir do principio de aprender a aprender; desta forma, poténciase 
unha aprendizaxe autónoma. O profesor/a proporcionará as ferramentas para que o alumno/a aprenda a aprender.  

Coa intención de valorar os coñecementos que o alumnado posúe, establecerase un diálogo no inicio de cada unidade, para levar a 
cabo unha metodoloxía motivadora e significativa, relacionando os coñecementos que eles/elas teñen cos novos, cos que se van en-
frontar e facer así unha ensinanza globalizadora. 

Para o desenvolvemento dos distintos bloques de contido, o alumnado lerá diversos textos literarios e xornalísticos; deles extraerá as 

súas características a través dun método indutivo.  Este  curso realizarán as actividades de maneira individual. Co todo,  o/a profesor/a 

prestará sempre atención individualizada a aqueles alumnos/as que a precisen. Tódalas actividades corrixiranse oralmente, entre to-

dos/as na aula, de maneira participativa. A metodoloxía empregada será motivadora, baseada na variedade de actividades (xogos de 

lingua, pasatempos, lectura comprensiva de textos...), que a ser posible poderán estar  apoiadas por imaxes, presentacións de “Power-

Point”, audicións musicais... Así mesmo, proporemos actividades de repaso.  

Ademais, debemos presentarlles a utilidade dos contidos, como por exemplo, a redacción dunha carta á directora do centro manifes-

tando preocupación pola mellora dalgunhas instalacións. 

Polo que respecta á lectura, para cada trimestre establecemos unha obra de lectura obrigada, variadas en xéneros e en soportes, e 

relacionadas coa materia ou cos contidos transversais. Para esta actividade empregaremos dúas sesións na clase e os/as alumnos/as 

lerán as obras pola súa conta. Nunha primeira sesión comezaremos a lectura, o/a profesor/a comentará os aspectos a ter en conta e 

tamén proporá actividades relativas ao contido ou aos elementos da narración. Se algún alumno/a comezara a lectura pódese estable-

cer un diálogo crítico ou reflexión colectiva sobre a obra. Logo, na segunda sesión, marcada polo profesor/a en acordo co alumnado, 

realizarase unha proba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 
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8.1 ESTRATEXIAS   METODOLÓXICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 

- Estudo de casos (proxectos) 

- Simulacións 

Posible secuencia: 

 

Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, ,etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para reforzo e apoio 

- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

- Lectura e comprensión de textos 

- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

- Resposta a preguntas 

- Resolución de problemas 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (rúbricas) 

- Exposicións orais 

- Probas escritas 

- Traballos individuais e en grupo 

- Observación do traballo na aula 
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8.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ademais do libro de cada alumno/a da editorial Anaya en formato papel, o alumnado de 3º e 4º de ESO terá á súa disposición enm 

EDIXGAL os mesmos temas, máis resumidos, así como outros materiais necesarios e imprescindibles para poder acadar unha avaliación 

positiva do curso (enlaces, resumos, videotutorais, presentacións...), ademais doutros materiais subidos polo profesorado. 

Outros recursos que se poden utilizar: 

 Fichas de traballo da diversidade, lecturas complementarias, material para o desenvolvemento das competencias... 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Recursos que ofrece a páxina web:  https://www.ogalego.eu/ 

 Recursos na web da SXPL, da Universidade  e da RAG (tradutores, dicionarios...). 

 

9. AVALIACIÓN 

9.1. AVALIACIÓN INICIAL  

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 
competencias clave. Esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 
conducentes a proporcionar unha visión o máis completa posible das fortalezas e debilidades do alumnado. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 
Educación Primaria, salvo que haxa alumnos/as con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 
Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para a casa, consistente, por exemplo, nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

A.  MEDIDAS COLECTIVAS:  

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do 
alumnado. 

B.  MEDIDAS INDIVIDUAIS:  

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, na casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado 
un nivel inferior ao dos compañeiros. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar 
pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 
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9.2. AVALIACIÓN CONTINUA 

9.2.1. PROCEDEMENTOS 

A avaliación caracterízase por ser continua, integradora e individualizada, polo que require unha constante recollida de información. 

Deste xeito, valoraranse  as actitudes e hábitos de traballo do alumnado, os coñecementos e os contidos procedimentais e, principal-

mente,  a consecución das competencias clave. Para iso, procederase á análise das distintas tarefas, probas e traballos realizados polo 

alumnado, tanto de forma presencial como telemática. 

Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais (ordinarias) e unha extraordinaria no mes de setembro. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, que se recollerá na avaliación inicial. A partir desta 

información,  o profesor seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos alumnos e planificará as activida-

des que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

9.2.2. INSTRUMENTOS 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Os criterios de cualificación varían, relativamente, de acordo ao tipo de actividade.  

Entre outros empregaranse os seguintes: 

 Probas escritas: todas as preguntas irán numeradas, e indicarase, se procede, a valoración de cada unha delas,  o descon-

to por faltas de ortografía (normalmente 0,2 décimas por cada falta e 0,15 por cada til), o tempo para a realización da 

proba, etc... 

 Probas prácticas: valorarase o manexo do ordenador e os programas que forman parte do currículo, o manexo das fe-

rramentas informáticas, o respecto das normas de seguridade, etc... 

  Probas orais: terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

 Traballos feitos individualmente: terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das 

fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc... 

 Traballos feitos en grupo: valorarase a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o ri-

gor científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

 Traballo na aula (ou na casa en caso de docencia non presencial): terase en conta a presentación do caderno de  clase 

(ben en formato papel, ben en formato dixital), as preguntas que se formulan, o respecto ás normas e aos materiais, o in-

terese pola materia, etc. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. De forma xeral, usaranse as seguintes ferramentas: 

 Rexistros de avaliación. 

 Probas  escritas: realizarase unha proba escrita cada dous temas, de tal maneira que ao menos haxa dúas por avaliación. Estas 
probas incluirán probas de lectura e comprensión. A lectura de carácter obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas 
que versarán sobre o contido da mesma. 

 Caderno da aula: avaliarase o traballo na aula a través do caderno do alumno ou alumna, ben en formato papel, ben en 
formato electrónico.  

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con 
exercicios e actividades preparados para este caso. 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 96 

 

 Exposicións orais. 

Tanto as exposicións orais, como as escritas, incluído o caderno, avaliaranse seguindo os modelos de rúbrica que se achegan nos 
anexos. 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou casa), toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero (0). 

A ponderación dos instrumentos de avaliación realizarase normalmente do seguinte xeito: 

Probas escritas (CCL, CAA, CCEC): 70% Traballos (CCL) en relación con outras 

competencias: 20% 

Actitude e traballo na aula (CCL) en rela-

ción con outras competencias: 10% 

 Realizaranse dous exames por trimes-

tre onde os estudantes deben demos-

trar os coñecementos e capacidades, 

así como os seus recursos expresivos. 

  Nas probas concretas escritas, indica-

rase a cualificación numérica de cada 

cuestión. 

 

 Lecturas obrigatorias (CCEC). 

 Traballo na clase e/ou na casa e rexis-

trado no caderno (CAA, CSIEE). 

 Comentarios de textos literarios e/ou 

lingüísticos e textos de creación per-

soal (CAA, CCEC). 

 Traballos de investigación individuais 

ou en grupo (CAA, CCEC, CD, CMCCT, 

CSIEE). 

 Exposicións orais. dramatizacións, 

recitados...   

 Participación activa no traballo desen-

volvido na aula (CAA, CSC). 

 Respecto ás normas e ao traballo en 

equipo (CSC). 

 Uso correcto do material (CSC). 

 

  

Dentro do 10% da puntuación na actitude e observación do traballo na aula, tamén se terán en conta: 

 O esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 O progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 O interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 Unha actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 A contribución á convivencia. 

 O respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

9.3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS 

Recuperación das avaliacións por trimestres: o alumnado que non supere a correspondente avaliación deberá presentar con anteriori-

dade á proba escrita o caderno con todas as actividades realizadas en cada trimestre, coidando a ortografía e a presentación (marxes, 

enunciado das actividades, data...). A proba escrita realizarase ao comezo do seguinte trimestre ou no mes de xuño  e suporá o 70% da 

nota; o 30% restante corresponderá ao caderno de actividades.  

9.4. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, considérase que o/a alumno/a alcanzou os obxectivos fixados para a materia pen-

dente sempre que obteña unha avaliación continua positiva nas dúas primeiras avaliacións do curso en que está matriculado.  

En caso contrario, deberán realizar o correspondente exame de pendentes no mes de maio. A este efecto, ademais das actividades de 

repaso e reforzo que se realicen ao longo do curso, durante o mes de abril proporcionaráselles un plan intenso de actividades que ver-

sarán sobre os contidos mínimos esixibles na proba extraordinaria. 

No caso de que obteñan nesta proba un grao mínimo de consecución igual ou superior ao 70%, considerarase aprobada a materia. 
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En todo caso, a cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes. 

9.5. AVALIACIÓN FINAL 

Recuperación do curso: os alumnos deberán presentarse á recuperación final de xuño se non superaron o curso nos supostos anterior-

mente relacionados. Neste caso o profesor valorará o traballo realizado durante o curso ata un 30%.  A proba escrita corresponderase 

coas tres avaliacións e suporá o 70% da nota final.  

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta 

os criterios de cualificación explicados anteriormente. Á hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terase en conta que a nosa 

materia é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

9.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura 

e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáti-

cas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno/a seguir con 

éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educa-

tiva. 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar un traballo continuado 

nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario (non facelo supón 

tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na medida das súas 

posibilidades. As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas se-

sións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan abandonar unha ou máis 

materias, co agravio comparativo e mal exemplo que isto supón cara ao resto dos seus compañeiros.              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refira o aparta-

do 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o 

equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a promo-

ción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador.        
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10. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Ao alumnado repetidor que teña aprobada a materia de Lingua galega e literatura no curso anterior teráselle en conta esta circunstan-

cia e valorarase cunha ponderación do 20% a nota obtida nese ano (ex. ao alumnado que obtivera un 5 no curso anterior sumaríaselle 

un punto á nota obtida no presente curso). Para aquel alumnado que acadara unha avaliación negativa, faremos un seguimento máis 

individualizado dentro da aula. En ambos casos, procuraremos prestarlles o maior apoio posible para poder superar a materia. 

11. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 CL = Comprensión lectora: todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EOE = Expresión oral e escrita: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 CA = Comunicación audiovisual: todos os cursos. 

 TIC = Tecnoloxía da información e comunicación: en todos os cursos. 

 EMP = Emprendemento: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EC = Educación cívica: en todos os cursos. 

 PV = Prevención da violencia: en todos os cursos. 

 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

12.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

3.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

4.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

5.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

6- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         

7.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

9.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

10.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         
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5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

12.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

13.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
     

12.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento da programación didáctica. 

Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan  avaliar o funcionamento do pro-

gramado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso duns indicadores de logro para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta realiza-

rase ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:  

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE MELLO-

RA PERSOAL 

    Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos obxecti-
vos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unida-
de 

   

Descritores  
e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas se-
leccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
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Interdisciplinariedade    

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

13.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

 En 2º de ESO, mentres non se adopten outras medidas, é necesario que ao menos un alumno conte con reforzo educativo por 

parte do profesor da materia e, se fose posible, coa profesora de PT. 

 En 3º de ESO, debido ás dificultades competenciais que posúe un grupo de tres alumnos/as cómpre facer reforzo educativo 

con eles, a ser posible coa profesora de PT. 

 En 4º de ESO A, debido ás dificultades do grupo en xeral, é necesario adoptar as seguintes medidas: 

o Aplicación grupal de técnicas de estudo concretas, nomeadamente esquemas e mapas conceptuais. 

o Reforzo de técnicas instrumentais básicas: lectura, comprensión e expresión oral e escrita, ortografía... 

o Adecuación dos contidos mínimos. 

o Adecuación de materiais e probas de avaliación 

o Realizarase un meirande apoio ao alumnado con TDAH, Asperger, dislexia,... 

13.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

 Continúase cunha ACS para unha alumna de 4º de ESO A (cun nivel de referencia de 6º de EP) e que os informes médicos e psi-

copedagóxicos indican unha importante dificultade para o desenvolvemento normal das tarefas.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Este departamento participará nas seguintes actividades: 

a) Equipo de dinamización da lingua galega. 

b) Actividades letras galegas: relatorios, visitas,... 

c) Calquera outra que se organice desde o propio centro. 

15. PLAN DE REFORZO 

15.1.1. OBXECTIVOS 

a) Facilitar que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas. 

b) Reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

15.1.2. TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega e literatura é unha materia de contidos progresivos, polo que, agás no estudo das xeracións literarias, o 

resto dos conceptos son os mesmos, que se van ampliando cada curso. Por este motivo, o estudo da lingua vaise aplicar e reforzar du-

rante todo o curso escolar.  
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16. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua galega e literatura  1º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 2º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 3º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO B Carlos Vázquez García 

 

O xefe do departamento, 

 

 

 

Asdo. Carlos Vázquez García 
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17. ANEXOS 

17.1. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAL  

17.1.1 REXISTRO DE AVALIACIÓN DO CADERNO  

 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do ca-

derno, inclúe o 

curso, a materia, a 

data de inicio do 

caderno e o no-

me? 

       

           

Indícase o inicio de 

cada tema e apa-

rece a data en que 

toman os apunta-

mentos, se reali-

zan as actividades, 

etc.? 

       

           

Ao realizar unha 

actividade, cópiase 

o enunciado, ou 

polo menos indíca-

se o seu número e 

onde atopalo (pá-

xina do libro, foto-

copias, Internet, 

etc.)? 

       

           

Coidouse a orto-

grafía e o uso 

correcto dos sím-

bolos necesarios, 

así como a limpe-

za? 

       

           

Respectáronse as 

marxes e realizou-

se unha distribu-

ción adecuada dos 

contidos do cader-

no? 
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Incluíronse correc-

cións e aclaracións 

sempre que foi 

necesario? 

       

           

Realizáronse ilus-

tracións, debuxos, 

esquemas, resu-

mos e/ou mapas 

mentais, que axu-

den no estudo e 

comprensión do 

contido? 

       

           

 

NOTA: Esta escala de observación pódese empregar en calquera dos tres tipos de avaliación interna: 

-  Autoavaliación: os alumnos e as alumnas avalían o seu propio rendemento. 

-  Coavaliación: os alumnos avalíanse entre eles, intercambiando o seu papel de avaliados e avaliadores alternativamente. 

-  Heteroavaliación: a que realiza o profesorado ao seu alumnado. 

17.1.2.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

1 
 Saúda ao comezar, 

preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Saúda ao comezar e 

nomea o tema a tratar. 

Saúda ao comezar e/ou 

preséntase. 

2 

 Vocaliza, usa o volume 

e o ton de forma co-

rrecta e coida a lingua-

xe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e 

o ton de forma correcta, 

pero non coida a lingua-

xe non verbal. 

Coida a linguaxe non 

verbal. 

Usa o volume de forma 

adecuada. 

3 

 Realiza unha introdu-

ción esquemática e a 

orde da exposición é 

lóxica. 

A orde da exposición é 

lóxica. 

Realiza unha introdución 

esquemática da exposi-

ción. 

A exposición presenta 

certa orde. 

4 
 Achega conclusións, 

invita a realizar pregun-

tas e despídese. 

Achega conclusións e 

invita a realizar pregun-

tas. 

Achega conclusións ou 

invita a realizar pregun-

tas. 

Despídese. 

C
O

N
TI

D
O

  

D
A

 E
X

P
O

-

SI
C

IÓ
N

 

5 

 A información que 

transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que 

transmite é do tema, 

pero ten algunhas inco-

rreccións. 

A información que 

transmite é correcta, 

pero doutro tema. 

A información que 

transmite é doutro tema 

e ademais é errónea. 
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6 

 A información foi traba-

llada e elaborada polo 

propio alumno ou 

alumna a partir das 

fontes de información 

indicadas. 

A información parece 

ter sido elaborada polo 

alumno ou alumna, pero 

non indicou as súas 

fontes. 

Parte da información 

transmítese directamen-

te desde unha ou varias 

fontes. 

A información simple-

mente transmítese des-

de as fontes sen com-

probar a súa fiabilidade. 

7 

 Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e 

amena, utilizando vo-

cabulario (técnico) 

acorde ao tema. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e utiliza 

vocabulario (técnico) 

acorde co tema. 

Emprega vocabulario 

(técnico) acorde co te-

ma. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada. 

8 
 Responde ás preguntas 

con acerto e precisión. 

Responde ás preguntas, 

pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha 

pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningu-

nha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
IO

 

9 

 Interactúa co auditorio 

mediante varias activi-

dades que facilitan a 

comprensión do tema 

da exposición. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio que facili-

ta a comprensión do 

tema. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio, pero non 

facilita a comprensión 

do tema por desviarse 

del. 

Non realiza ningunha 

actividade de apoio que 

facilite a comprensión 

do tema da exposición. 

10 

 Emprega apoio audiovi-

sual para recordar da-

tos ou dar exemplos 

importantes, e é creati-

vo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que non achega 

información relevante 

ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que se limita a ler 

ou proxectar, sen reali-

zar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio 

audiovisual ou carece 

del. 

17.1.3.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON FERRAMENTAS DIXITAIS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 
 A presentación é creati-

va, amena e orixinal. 

A presentación mostra 

certa creatividade e é 

amena. 

A presentación está 

desenvolvida a partir 

dun equipo xa existente. 

A presentación non é de 

autoría propia. 

2 

 A presentación cobre o 

tema con profundidade, 

mostrando un coñece-

mento profundo sobre 

el. 

A presentación cobre o 

tema de forma adecua-

da, mostrando un coñe-

cemento adecuado so-

bre el. 

A presentación cobre o 

tema, pero só inclúe 

información esencial 

sobre el, mostrando 

certos erros na asimila-

ción do contido. 

A presentación apenas 

inclúe a información 

esencial do tema, mos-

trando erros ou caren-

cias na asimilación do 

contido. 

3 

 O uso de imaxes e/ou 

vídeos é amplo e ade-

cuado, axudando á com-

prensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é correcto; algu-

nhas imaxes axudan á 

comprensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é limitado, e non 

achegan nada nin axu-

dan á comprensión do 

tema. 

Empréganse imaxes e/ou 

vídeos que acaparan a 

exposición do tema, 

pero non achegan nada 

ao traballo. 

4 
 A presentación ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

A presentación ten entre 

2 e 4 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten entre 

5 e 7 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten 8 ou 

máis erros ortográficos 

ou gramaticais. 
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O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

5 

 A presentación inclúe 

portada (que introduce o 

tema e aos autores) e un 

índice, e remata cunha 

diapositiva de conclu-

sións e unha de agrade-

cemento que ademais 

invita a realizar pregun-

tas. 

A presentación inclúe 

unha portada e remata 

cunha diapositiva de 

conclusións e unha de 

agradecemento que 

ademais invita a realizar 

preguntas, pero carece 

de índice. 

A presentación inclúe 

unha portada e un índi-

ce, e remata cunha dia-

positiva de conclusións e 

unha de agradecemento, 

pero non invita a facer 

preguntas. 

A presentación inclúe 

unha portada, pero non 

un índice, nin conclu-

sións, nin invita a facer 

preguntas. 

6 

 A presentación mostra 

unha orde lóxica na 

exposición do contido: é 

doado de seguir. 

A presentación está 

bastante organizada; 

algunha idea ou transpa-

rencia parece fóra de 

lugar, pero en xeral é 

doada de seguir. 

A presentación é un 

pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas ou trans-

parencias parecen fóra 

de lugar. 

As ideas parecen estar 

ordenadas ao azar, con 

ideas e transparencias 

totalmente fóra de lugar. 

Tamén pode tratarse 

dunha copia doutra 

presentación. 

7 

 A carga de traballo está 

dividida equitativamente 

e é compartida por to-

dos os membros do 

grupo. 

A carga de traballo está 

dividida equitativamen-

te, pero non é comparti-

da por todos os mem-

bros do grupo. 

Unha ou dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

Máis de dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 

 

17.1.4.  RÚBRICA DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 

 O tema obxecto do tra-

ballo está ben definido e 

trátase de forma ade-

cuada. 

O tema está definido 

parcialmente, pero trá-

tase de forma adecuada. 

O tema está ben defini-

do, pero déixanse pun-

tos importantes sen 

tratar. 

O tema está definido 

parcialmente e a infor-

mación sobre el é esca-

sa. 

2 
 O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema é excelente. 

O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema parece ser bo. 

O texto mostra certos 

erros na asimilación do 

contido. 

O texto mostra erros e 

carencias na asimilación 

do contido. 

3 
 O uso de imaxes e info-

grafías é amplo e ade-

cuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías é correcto. 

O uso de imaxes e info-

grafías é limitado, pero 

adecuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías non achega nada 

ao traballo. 

4 
 O traballo ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

5 
 A presentación do traba-

llo é esmerada e coida-

da. 

A presentación do traba-

llo é adecuada. 

A presentación do traba-

llo é algo pobre. 

Descoidouse a presenta-

ción do traballo. 

O
R

G
A

N
I-

ZA
C

IÓ
N

 

6 

 A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, e é seguida 

por un índice. 

A portada só indica o 

tema obxecto do traba-

llo, e é seguida por un 

índice. 

A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, pero carece 

de índice. 

A portada non introduce 

o tema obxecto do tra-

ballo ou aos autores, e 

carece de índice. 
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7 

 O contido do traballo 

está ben estruturado; 

unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, 

con transicións e uso de 

títulos claros, mantendo 

o formato. É doado de 

ler. 

O traballo está bastante 

organizado; aínda que 

algunha idea parece fóra 

de lugar, as transicións 

entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde 

empregada é clara. 

Ademais, mantense o 

formato, facilitando a 

súa lectura. 

O traballo é un pouco 

difícil de seguir; algunhas 

ideas parecen fóra de 

lugar ou empregáronse 

mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a 

orde e/ou o formato. 

As ideas dentro do tra-

ballo parecen estar or-

denadas ao azar, con 

algunhas totalmente 

fóra de lugar. Ademais, 

non se mantén o forma-

to; custa lelo. 

8 

 O final do traballo inclúe 

unha reflexión e conclu-

sións propias. 

O final do traballo inclúe 

unha reflexión. 

O final do traballo inclúe 

conclusións, pero ningu-

nha reflexión. 

O final do traballo non 

inclúe reflexión nin con-

clusións, ou si as inclúe, 

pero parecen copiadas 

doutra fonte. 

 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 
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 1.- INDICE  

1 Aspectos xerais da programación Folla 1 

2 Conceptos clave da programación Folla 2 

3 Contexto Folla 3 

 Características do centro e do alumnado.  

 Obxectivos adaptados ao contexto  

4 Secuenciación e temporalización Folla 4 

 Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e /ou proxectos  

5 Relacionar para cada unidade: Folla 5 

 Contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares  

6 Establecer para cada estándar Folla 5 

 Grao mínimo de consecución  

 Peso na cualificación  

 Instrumentos de avaliación  

 Temas transversais  

7 Metodoloxía didáctica: Folla 6 

 Estratexias metodolóxicas  

 Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos  

8 Avaliación Folla 7 

9 Avaliación inicial Folla 7 

 Procedemento para a avaliación inicial  

 Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)  

10 Avaliación continua Folla 7 

  

Procedemento para a avaliación continua : Número e tipo de exames e outras probas a valorar 

 

 Criterios de cualificación: Valoración dos exames, traballo diario, interese na aula, etc.  

 Elaboración da nota media  

 Recuperación dunha proba ou exame  

 Recuperación dunha avaliación  

11 Avaliación final ESO Folla 7 

 Quen debe ir á avaliación final?  

 En que consistirá a proba?  

 Que estándares sa van a avaliar?: os das avaliacións pendentes, todos, …  

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?  

 Que criterios segue o centro para a promoción?  

12 Avaliación extraordinaria ESO Folla 7 

 Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita  

13 Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 

 Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes: Traballo, probas, etc.  

 Criterios de cualificación: Valoración de traballos, probas escritas, outras.  

14 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Folla 8 

 Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino  

 Indicadores de logro da práctica docente  

15 Avaliación da programación didáctica Folla 8 

 Indicadores de logro sobre a programación didáctica  

16 Atención á diversidade Folla 9 

 Medidas ordinarias: Organizativas  

 Medidas ordinarias: Curriculares  

 Medidas extraordinarias: Organizativas  

 Medidas extraordinarias: Curriculares  
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17 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

 Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA.  

18 Datos do departamento Folla 11 

19 Relación coa Resolución do 27/7/2015 (DOG 29) Folla 12 

20 Observacións Folla 13 
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2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica 

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación 
 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

 

Indicadores de logro 

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo 

para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

 
Grao de consecución dun estándar 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o 

grao esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles 

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Instrumentos de cualificación 

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos  

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios . "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica  

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio  

 Achega de producións dun alumno/a 

 

OUTROS ASPECTOS 
  

Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 
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Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 

Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo: MA B3. 2. 3 

MA: Abreviatura da área: Matemáticas 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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3.- Contexto  

  

1.- Contexto do 

centro 

 

  

Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

Centros adscritos: 

CEIP de Lousada. 

Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún 
alumnado que acode desde a cidade de Lugo. 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 1º, 2º, 3º e 4º 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa 

A actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o 
pequeno comercio e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará 

determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A. 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

Outras características 

 

1 (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

2 Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

3 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 

material e intelectual. 

4 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 

xustiza social e material. 

5 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

6 
Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

7 
Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura dobenestar común 

8 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

9 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

10 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 

instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

11 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

12 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 

13 
Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 
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14 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

15 
Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

16 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

17 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 
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   4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 3º ESO Académicas   

      

  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización  

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas 

 B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

 
B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

 
B1.3. 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

 
B1.4. 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 

correspondentes. 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contextos matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 

 

 

 
B1.7. 

 
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

-Recollida ordenada e organización de datos. 

-Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

-Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

-Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

-Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

-Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra   

 

 

 

 

 

 

 
1ª Avaliación 

 

 

 

 

1 

B2.1. 
Números racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos. 

Fracción xeratriz. 
 

 

 

 

Set-Out 

 

 

 

 

23 

B2.2 
 
Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro absoluto e relativo. 

B2.6 Xerarquía de operacións. 

B2.3 Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso 

B2.4 
Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números moi pequenos. Operacións con números expresados 

en notación científica. 

B2.5 Raíces cadradas. Raíces non exactas. Expresión decimal. Expresións radicais: transformación e operacións. 

 

2 

B2.7 
Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos de números. Expresión usando 

linguaxe alxébrica. 
 

 
Nov-Dec 

 

 

 
26 

B2.9 
Transformación de expresións alxébricas. Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. Factorización 

de polinomios. 
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 3 B2.10 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2ª Avaliación 

 

 

 

 
4 

B2.11 Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous.  

 

 

 

Xan-Feb. 

 

 

 

 

25 

B2.12 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 

B2.13 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións. 

B2.8 Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas e xeométricas. 

B4 BLOQUE 4: Funcións 

B4.1 Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. 

 B4.2 Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente. 

 

 

 

 

 

5 

B4.3 Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e enunciados.  

 

 

 

 

Marzo-Abril 

 

 

 

 

 

17 

B4.4 
 
Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador para a construción e a interpretación de gráficas. 

B4.5 
Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes de diferentes ámbitos de coñecemento e da vida 

cotiá, mediante a confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica. 

B4.6 Expresións da ecuación da recta. 

B4.7 Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situacións da vida cotiá. 

B3 BLOQUE 3: Xeometría 

B3.3 Xeometría do plano. 

  B3.4 Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.  

 

 
 

Abril-Maio 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Avaliación 

 

 

 
6 

B3.6 Translacións, xiros e simetrías no plano. 

B3.1 Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución. 

B3.2 
Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.7 Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros e corpos de revolución. 

B3.8 A esfera. Interseccións de planos e esferas. 

 

 

 
 

7 

B3.9 O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto.  

 

 
 

Maio 

 

 

 
 

12 

B3.5 Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

B5.1 
 
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

B5.2 Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra. 

 B5.3 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.   

B5.4 Gráficas estatísticas. 

B5.5 Parámetros de posición: cálculo, interpretación e propiedades. 

B5.6 Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e propiedades. 
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8 

B5.7 Diagrama de caixa e bigotes.  

 

 

 
Maio-Xuño 

 

 

 

 
17 

B5.8 Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 

B5.9 
Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados coa 

estatística, con interpretación da información e detección de erros e manipulacións. 

B5.10 
Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración e a presentación de 

informes e documentos sobre informacións estatísticas nos medios de comunicación. 

B5.11 Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. 

B5.12 
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. Permutacións; factorial dun 

número. 

 
9 

B5.13 Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas en diferentes contextos. 
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 Todas asAvaliacións  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro   Temas transversais   

 

Temas Identif. Identif. Identific Competencias  Grao mínimo    Temas transversais 

 contidos criterios Estándar clave Estándares de aprendizaxe consecución Pr.escr Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B1.1 B1.1. MACB1.1.1. CCL/CMCCT 

Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 

e o rigor adecuados. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

 
B1.2.B1.3. 

 

 

 
B1.2. 

MACB1.2.1 CMCCT 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.    X X   X X  

MACB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando 

a súa utilidade e eficacia. 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 

sobre o proceso de resolución. 

   
X X 

  
X X 

 

 
1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MACB1.3.1. CMCCT 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 

esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

   
X X 

  
X X 

 

 

B1.3. 

 

B1.4. 

 
MACB1.4.1. 

 
CMCCT 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas as 

importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
MACB1.4.2. 

 
CMCCT/CAA 

Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 

resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

B1.4. B1.5. MACB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e defende o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

   
X X X X X X 

 

 

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.6. 

MACB1.6.1. CMCCT/CSC Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.    X X   X X X 

 
MACB1.6.2. 

 
CMCCT/CSIEE 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

MACB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

   
X X 

  
X X X 

MACB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.    X X   X X X 

MACB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

   
X X 

  
X X X 

B1.5. B1.7. MACB1.7.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 

opinións. 

   
X X 

  
X X 

 

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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0  

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.8. 

 

 

 

 
CB1.8.3.MACB1 

 

 

 

 
CMCCTCMCCT/CAA/C 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 

problemas. 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

    

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

   

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 
B1.6. 

 
B1.9. 

 
MACB1.9.1. 

 
CMCCT/CSIEE 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

    
X 

    
X 

 
X 

 

B1.6. B1.10. MACB1.10.1. CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

 

 

 
B1.7. 

 

 

 

 

 
B1.11. 

 
MACB1.11.1. 

 
CMCCT/CD 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.4. CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.5. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 

   
X X X X X X 

 

 

 

 
 

B1.7. 

 

 

 
 

B1.12. 

 
MACB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.    X X X X X X  

 
MACB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de Aprendizaxe, 

recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.    X X X X X X  

 

Avaliación 1 

   
MACB2.1.1. 

 Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB2.1.2. 
Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste 

caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 100% X X X    X   

MACB2.1.4. 
Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 

calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 
100% X X X 

   
X 
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. 

 
 
 

1 

 
 
 
6.B2.3.B2.4 

 
 
 

B2.1. 

MACB2.1.5. 
 
 
 

CMCCT 

Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 

número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 
100% X X X X 

  
X 

  

MACB2.1.6. 
Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado. 
50% X X X X 

  
X 

  

 
MACB2.1.7. 

Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa 

natureza dos datos. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

 
MACB2.1.8. 

Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

  

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 100% X X X X 
  

X 
  

MACB2.1.10. 
Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os 

resultados. 
100% X X X X 

  
X 

  

 
 

 
2 

 
 

 
B2.7.B2.8. 

 
 

 
B2.2. 

MACB2.2.1 
 
 

 
CMCCT 

Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 

anteriores. 
50% X X X X 

  
X 

  

MACB2.2.2 
Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros 

ou fraccionarios. 
50% X X X X 

  
X 

  

MACB2.2.3 
Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" 

primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 
100% X X X X 

  
X X 

 

MACB2.2.4 Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 50% X X X X   X X  

 
 

3 

 
 

 
B2.9. 

 

 
B2.3. 

MACB2.3.1.  
 

 
CMCCT 

Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 100% X X X X   X   

MACB2.3.2. 
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 
100% X X X X 

  
X 

  

MACB2.3.3. 
Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, 

identidades notables e extracción do factor común. 
100% X X X X 

  
X 

  

B2.4. MACB2.4.1. 
Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 

resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 
100% X X X X 

  
X X 

 

 
 

Avaliación 2 

 

4 

 

 
.11.B2.12.B2 

 

 
B2.4. 

 

 
MACB2.4.1. 

 

 
CMCCT 

 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 

resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

 

 
100% 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

  
 
 
 

4.2B4.3B4. 

 
 
 
 

B4.1. 

MACB4.1.1. 
 
 
 
 

CMCCT 

Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 
100% X X X X X X X X 

 

MACB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 100% X X X X X X X X 
 

MACB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 100% X X X X X X X X  

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 100% X X X X X X X X  
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5 

  
MACB4.1.5. 

 Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa 

expresión alxébrica 
50% X X X X X X X X 

 

 

B4.5B4.6 

 

B4.2. 

 
MACB4.2.1. 

 

CMCCT 

Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, 

xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 100% X X X X X X X X  

 

B4.7 

 

B4.3. 

MACB4.3.1. 
 

CMCCT 

Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 100% X X X X X X X X 
 

MACB4.3.2. 
Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
50% X X X X X X X X X 

 

Avaliación 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

B3.3.B3.4. 

 
 
 

B3.2. 

MACB3.2.1. 
 
 
 

CMCCT 

Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.2. 
Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de proporcionalidade 

entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.3. 
Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 
100% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.4. 
Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 

contextualizados. 
100% X X X 

   
X 

  

 
 

B3.1.B3.2. 

 
 

B3.1. 

MACB3.1.1. 
 
 

CMCCT 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas 

para resolver problemas xeométricos sinxelos. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB3.1.2. 
Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por 

unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB3.1.3. 
Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 

revolución principais. 
50% X X X X X 

 
X 

  

 
 
 

3.2.B3.7.B3. 

 

B3.4. 

MACB3.4.1. CMCCT/CCEC 
Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en 

deseños cotiáns ou en obras de arte. 
50% X X X X X 

 
X X 

 

MACB3.4.2. CMCCT/CCEC 
Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas 

tecnolóxicas cando sexa necesario. 
50% X X X X X X X 

  

 

B3.5. 

MACB3.5.1. CMCCT 
Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 

referirse aos elementos principais. 
50% X X X X 

  
X 

  

MACB3.5.2. CMCCT/CCEC 
Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 

construcións humanas. 
50% X X X X 

  
X X 

 

 
 
 

 
7 

 
2.B3.8.B3.9. 

 
B3.6. 

 
MAB3.6.1. 

 
CMCCT 

 
Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 

punto sobre oglobo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
 
 

B3.5. 

 
 
 

B3.2. 

MACB3.2.1. 
 
 
 

CMCCT 

Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.2. 
Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de proporcionalidade 

entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 100% X X X 
   

X 
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MACB3.2.3. 

 Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 
100% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.4. 
Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 

contextualizados. 
100% X X X X 

  
X X 
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5.2.B5.3.B5. 

 
 
 

 
B5.1. 

MACB5.1.1.  
 
 

CMCCT 

Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 100% X X X X   X   

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 50% X X X X 
  

X 
  

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 100% X X X X   X   

MACB5.1.4. 
Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 

elaborada. 
100% X X X X X 

 
X 

  

 
MACB5.1.5. 

 
CSC 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a 

distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida 

cotiá. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

5.6.B5.7.B5. 

 
 

B5.2. 

MACB5.2.1. 
 
 

CMCCT 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos. 
100% X X X X X X X X 

 

 
MACB5.2.2. 

 
Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable 

estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
 

B5.9.B5.10. 

 
 

B5.3. 

MACB5.3.1. CCL 
Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios 

de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
50% X X X X X X X X 

 

MACB5.3.2. CD 
Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
50% X X X X X X X X 

 

MACB5.3.3. CD 
Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 

estatística analizada 
50% X X X X X X X X 
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.B5.12.B5.1 

 
 

 
B5.4. 

MACB5.4.1. CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% X X X    X   

MACB5.4.2. CMCCT/CCL Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 50% X X X X   X   

 
MACB5.4.3. 

 
CMCCT 

Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 

equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, 

ou outras estratexias persoais. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

MACB5.4.4. CSIEE 
Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de 

incerteza. 
50% X X X X 

  
X 

  

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación 

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto cas tarefas on line plantexadas ao alumnado no período de docencia presencial 

supoñen un 10% da avaliación total. 
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1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

 
Uso habitual das TIC,aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex…. 

Papel facilitador do profesor/a 

 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 

 
 

 

 

 

 

6.- Metodoloxía 

1.- Estratexias metodolóxicas 

2.- Outras decisións metodolóxicas 

Non hai neste nivel. 

1.- Agrupamentos 

2.- Tempos 

Aula,biblioteca,aula de informática. 

3.- Espazos 
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4.- Materiais  

 Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra, ... 

  

5.- Recursos didácticos  

 Proxecto Edixgal. 
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1 

Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Titor-Pais 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares 

 

 
 

2 

Procedemento avaliación 

continua 

 

 Temporalización 

A temporalización está sinaladas no sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Procedemento avaliación final  

 Quen debe ir á avaliación final? 

O que teña  algunha avaliación suspensa ou ben toda a materia. 

 

 En que consistirá a proba ? 

Sobre as avaliacións non superadas 

 

 Que estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 

Probas,saídas ao encerado, observacións do traballo do alumnado, confección de gráficas, 

resolución de problemas, exercicios ... relacionados cos estándares. 

Contidos 

A cualificación de cada pregunta estará sinalada en cada proba. En caso contrario tódolos 

exercicios puntúan por igual.Farase dúas probas como mínimo por avaliación. 

Como se cualifican as probas, observación? 

Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 

por observación.A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou igual a 5 e 

ningún dos exames é menor ca 3. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, ... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado. Ou tarefas online se a situación o requerise 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

Non se farán recuperación das probas. 

Como se recupera unha proba non superada? 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a 

materia impartida na avaliación.A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 

10% da observación.Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

Como se recupera unha avaliación non superada? 
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 Todos 

 

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

No caso de acadar o 5 nas avaliacións suspensas, calcúlase a nota final como nota media 
das tres avaliacións. Redondeo matemático a número enteiro. 
No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será 4 

 

 
4 

Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha 

delas, etc.? 

Realizarase unha única proba escrita, sobre os estándares mínimos (100% grao mínimo de 

consecución).O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria.Redondeo matemático a número enteiro. 

 

 
5 

Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

 

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Repartirase a materia en dúas avaliacións parciais sobre a materia impartida de forma 

presencial no curso anterior.O profesor do alumnado darálle boletíns de exercicios sobre os 

que versarán as probas e fará o seguimento. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

Realizarase unha proba por avaliación parcial,o 100% da nota do exame será a nota da 
avaliación parcial. Se a media aritmética das duas probas é maior ou igual que 5, quedará 
superada a materia. No caso contrario deberá presentarse á proba a realizar no mês de 
Maio. 
Todo alumno que supere a materia do curso actual, automáticamente quedará aprobada a 

pendente. 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

Se o alumno aprobou por parciais a súa cualificación final será a nota media destas 

avaliacións ,noutro caso a nota obtida en Maio. 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

cada unha delas, etc.? 

Coincide coa extraordinaria do curso. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria. Redondeo matemático a número enteiro. 

 

 A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre 

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada cun cero no devadito exame. 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 

2.- Avaliación da programación didáctica  

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará? 

 
Ssempre que se considere oportuno,nas reunións do departamento sempre se falará da programación. 
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Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Adaptar e modificar a temporalización. 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Observacións:  
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9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta anecesidade. 

Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos. 

 

 Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

Non 

 

 Espazos diferenciados? 

Non 

 

 Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Recursos didácticos adaptados as necesidades dos alumnos 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas. 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Valolarase a necessidade de apoio da PT en alumnado de  2º,  3º Aplicadas e 4º Aplicadas 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Temos unha ACI en 4º 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

 

 

 e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Segundo as necesidades, características e demanda dos alumnos. Neste curso hai dous repetidores de curso pero cambiaron 
de Académicas para Aplicadas. 
 

 

 f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
 

 a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

En 1º ningún. En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase 
despois de reunión co equipo orientación. 
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b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

 Non 

  

 c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

 Non 

  

 d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

 Non 

  

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) CURRICULARES 
  

 a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

 En 4º Aplicadas hai un alumno. 

  

 b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

 Neste curso non. 

  

 c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

 Non 

  

 d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

 Non 

  

  

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

 Reunión de profesores atendendo as particularidades e evolucións de cada alumno. 



 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

 
O departamento non ten previsto realizar actividades extraescolares con este curso. 
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DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

  

Aprobación desta programación e envío 
   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   
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 RELACIÓN COA RESOLUCIÓN  

 

 Res.27/7/2015 (DOG 29)  

 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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Observacións: 

 

1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o requiran, 

do ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e empregando webex.  

2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 2022 

adicarase á preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de apoio, reforzo 

ou ampliación segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 
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Departamento de Matemáticas 

C.P.I TINO GRANDÍO 

2021-2022 



Folla 1 Páxina 1 
 

 1.- INDICE  

1 Aspectos xerais da programación Folla 1 

2 Conceptos clave da programación Folla 2 

3 Contexto Folla 3 

 Características do centro e do alumnado.  

 Obxectivos adaptados ao contexto  

4 Secuenciación e temporalización Folla 4 

 Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e /ou proxectos  

5 Relacionar para cada unidade: Folla 5 

 Contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares  

6 Establecer para cada estándar Folla 5 

 Grao mínimo de consecución  

 Peso na cualificación  

 Instrumentos de avaliación  

 Temas transversais  

7 Metodoloxía didáctica: Folla 6 

 Estratexias metodolóxicas  

 Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos  

8 Avaliación Folla 7 

9 Avaliación inicial Folla 7 

 Procedemento para a avaliación inicial  

 Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)  

10 Avaliación continua Folla 7 

  

Procedemento para a avaliación continua : Número e tipo de exames e outras probas a valorar 

 

 Criterios de cualificación: Valoración dos exames, traballo diario, interese na aula, etc.  

 Elaboración da nota media  

 Recuperación dunha proba ou exame  

 Recuperación dunha avaliación  

11 Avaliación final  Folla 7 

 Quen debe ir á avaliación final?  

 En que consistirá a proba?  

 Que estándares sa van a avaliar?: os das avaliacións pendentes, todos, …  

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?  

 Que criterios segue o centro para a promoción?  

12 Avaliación extraordinaria  Folla 7 

 Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita  

13 Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 

  

Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes: Traballo, probas, etc. 

 

 Criterios de cualificación: Valoración de traballos, probas escritas, outras.  

14 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Folla 8 

 Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino  

 Indicadores de logro da práctica docente  

15 Avaliación da programación didáctica Folla 8 

 Indicadores de logro sobre a programación didáctica  
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16 Atención á diversidade Folla 9 

 Medidas ordinarias: Organizativas  

 Medidas ordinarias: Curriculares  

 Medidas extraordinarias: Organizativas  

 Medidas extraordinarias: Curriculares  

17 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

 Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA.  

18 Datos do departamento Folla 11 

19 Relación coa Resolución do 27/7/2015 (DOG 29) Folla 12 

20 Observacións Folla 13 
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2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica 

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación 
 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

 

Criterios de cualificación 

 
Indicadores de logro 

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo 

para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

Grao de consecución dun estándar 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao 

esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles 

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Instrumentos de cualificación 

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos  

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios. "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica  

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio  

 Achega de producións dun alumno/a 
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OUTROS ASPECTOS  

Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 

Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo: MAB3. 2. 3 

MA: Abreviatura da área:Matemáticas. 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 



 

3.- Contexto  

  

1.- Contexto do 

centro 

 

  

Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

Centros adscritos: 

CEIP de Lousada. 

Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún 
alumnado que acode desde a cidade de Lugo 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 1º, 2º, 3º e 4º 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa 

A actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o 
pequeno comercio e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. 
 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a 
principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A. 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

Outras características 

 

2.- Obxectivos (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

  

1 Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

2 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 

material e intelectual. 

3 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 

xustiza social e material. 

4 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

5 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

6 Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura dobenestar común 

7 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

8 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

9 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 

instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

10 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

11 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 

12 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

13 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

14 Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

15 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

16 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

17 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 
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   4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 3º ESO Aplicadas    

       

  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización  Probas 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas 

 B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anual 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. 

 
B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

 
B1.3. 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

 
B1.4. 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 

correspondentes. 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 
 
 

 
B1.7. 

 
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

-Recollida ordenada e organización de datos. 

-Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

-Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

-Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

-Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

-Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra    

  
 
 

1 

B2.2 Xerarquía de operacións.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Set-Dec 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 

X 

B2.3 
Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. Números decimais exactos e 

periódicos. 

B2.4 Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e redondeo. Erro cometido. 

B2.5 
Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con 

calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

  
B2.1 

Potencias de números naturais con expoñente enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10. Aplicación para a 

expresión de números moi pequenos. Operacións con números expresados en notación científica. Aplicación a 

problemas extraídos do ámbito social e físico. 

 
 

14 

 
 
 
 

 
X 

 B2.7 Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas e xeométricas. 

2 B2.6 
Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos de números. Expresión usando 

linguaxe alxébrica. 
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3 B2.8 

Transformación de expresión alxébricas cunha indeterminada. Igualdades notables. Operacións elementais con 

polinomios. 

 
15 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
2ª Avaliación 

 
4 

B2.9 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos.  
 
 
 
 
 

 
Xan-Marzo 

 
20 

 
 
 

X 

B2.10 Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Resolución. 

B2.11 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas. 

 B4 BLOQUE 4: Funcións  

 
 
 

 
5 

B4.1 Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. 
  

B4.2 Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente. 

B4.3 Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e enunciados. 

B4.7 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas. 

B4.4 
Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes de diferentes ámbitos de coñecemento e da vida 

cotiá, mediante a confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica. 

B4.5 Expresións da ecuación da recta. 

 B4.6 Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situacións da vida cotiá.    

  B3 BLOQUE 3: Xeometría    
 

 
 
 

6 

B3.1 
Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións; perímetros e áreas 

de polígonos; lonxitude e área de figuras circulares. Propiedades. 

   

B3.5 
Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.4 Translacións, xiros e simetrías no plano. 

B3.3 Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución de problemas. 

 
 

7 

B3.2 Xeometría do espazo. Áreas e volumes 

B3.5 
Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.6 O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude dun punto.   

 B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade  
 
 
 
 
 

 
16 

 
 

B5.1 
 
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

B5.2 Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra. 

B5.3 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

B5.4 Gráficas estatísticas: construción e interpretación. 

B5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades. 

B5.6 Parámetros de dispersión: rango, percorrido intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación. 

B5.7 Diagrama de caixa e bigotes. 
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  B5.8 Interpretación conxunta da media e a desviación típica.    

X  B5.9 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 
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 Todas asAvaliacións  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro   Temas transversais   

 
Temas Identif. Identif. Identific Competencias  Grao mínimo    Temas transversais 

 contidos criterios Estándar clave Estándares de aprendizaxe consecución Pr.escr Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

B1.1 B1.1. MAPB1.1.1. CCL/CMCCT Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso seguido na resolución dun problema.    X X   X X  

 
 

 
B1.2.B1.3. 

 
 

 
B1.2. 

MAPB1.2.1 CCL/CMCCT 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

   
X X 

  
X X 

 

MAPB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.    X X   X X  

MAPB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 

valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

   
X X 

  
X X 

 

MAPB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 

o proceso de resolución de problemas. 

   
X X 

  
X X 

 

 

B1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MAPB1.3.1. CMCCT 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

   
X X 

  
X X 

 

MAPB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 

esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

   
X X 

  
X X 

 

 
 

B1.3. 

 
 

B1.4. 

 
MAPB1.4.1. 

 
CMCCT 

 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
MAPB1.4.2. 

 
CMCCT/CAA 

Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 

resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

B1.4. B1.5. MAPB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e defende o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

   
X X X X X X 

 

 
 
 

 
B1.5. 

 
 
 

 
B1.6. 

MAPB1.6.1. CMCCT/CSC Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.    X X   X X X 

 
MAPB1.6.2. 

 
CMCCT/CSIEE 

 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou 

os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

MAPB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 

problemas dentro do campo das matemáticas. 

   
X X 

  
X X X 

MAPB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.    X X   X X X 

MAPB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

   
X X 

  
X X X 

B1.5. B1.7. MAPB1.7.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
 
Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

   
X X 

  
X X 

 

 
 
 

 
B1.5. 

 
 
 

 
B1.8. 

 
 
 

 
PB1.8.3.MAPB1. 

 
 
 

 
CMCCTCMCCT/CAA/C 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 

procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

    
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

   
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
B1.6. 

 
B1.9. 

 
MAPB1.9.1. 

 
CMCCT/CSIEE 

 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

    
X 

    
X 

 
X 

 

B1.6. B1.10. MAPB1.10.1. CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza 

das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

   
X X 

  
X X 

 

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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B1.7. 

 
 
 
 

 
B1.11. 

 
MAPB1.11.1. 

 
CMCCT/CD 

 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

   
X X X X X X 

 

MAPB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

   
X X X X X X 

 

MAPB1.11.4. CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 

   
X X X X X X 

 

MAPB1.11.5. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 

   
X X X X X X 

 

 
 
 
 

B1.7. 

 
 
 
 

B1.12. 

 
MAPB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.    X X X X X X  

 
MAPB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de Aprendizaxe, 

recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.    X X X X X X  

 
Avaliación 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.3.B2.4.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.1. 

MAPB2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 

Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son 

produtos de potencias. 
100% X X X 

   
X 

  

MAPB2.1.2. 
Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 
100% X X X 

   
X 

  

MAPB2.1.3. 
Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 

calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 
100% X X X 

   
X X X 

MAPB2.1.4. 
Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 

número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 
100% X X X 

   
X X X 

MAPB2.1.5. 
Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado. 
100% X X X X 

  
X X X 

 
MAPB2.1.6. 

Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza 

dos datos. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

 
MAPB2.1.7. 

Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente 

a xerarquía das operacións. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

MAPB2.1.8. 
Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da 

solución 
100% X X X 

   
X 

  

B2.6. 
 
 

B2.2. 

MAPB2.2.1. 
 
 

CMCCT 

Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 

anteriores. 
100% X X X X 

  
X 

  

 
2 

 
B2.7. 

MAPB2.2.2. 
Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou 

fraccionarios. 
50% X X X X 

  
X 

  

MAPB2.2.3. 
Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a 

estas. 
50% X X X X 

  
X X 

 

 
3 

 

B2.8. 

 

B2.3. 

MAPB2.3.1. 
 

CMCCT 

Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a 

exemplos da vida cotiá. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB2.3.2. 
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 
100% X X X X 

  
X 

  

 
Avaliación 2 
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4 

 
 

 
.B2.10.B2.11 

 
 

 
B2.4. 

MAPB2.4.1. 
 
 

 
CMCCT 

Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e 

gráficos. 
 

100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB2.4.2 
Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 

gráficos. 

 
MAPB2.4.3. 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado 

obtido. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 

4.2.B4.3.B4. 

 
 
 

B4.1. 

MAPB4.1.1. 
 
 
 

CMCCT 

Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 
100% X X X X X X X X X 

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 100% X X X X X X X X 
 

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 100% X X X X X X X X  

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 100% X X X X X X X X  

 

B4.4.B4.5. 

 

B4.2. 

 
MAPB4.2.1. 

 

CMCCT 

 

Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, 

xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 100% X X X X X X X X  

 
B4.6.B4.7. 

 
B4.3. 

MAPB4.3.1.  
CMCCT 

Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características. 100% X X X X X X X X  

MAPB4.3.2. 
Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
50% 

 
X X X X X X X X 

 
Avaliación 3 
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B3.1.B3.5. 

 
 
 
 

B3.1. 

MAPB3.1.1.  
 
 
 

CMCCT 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 50% X X X X   X   

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos. 50% X X X X   X   

MAPB3.1.3. 
Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB3.1.4. 
Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras 

circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB3.1.5. 
Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X X 

  
X 

  

 
 

B3.3. 

 

B3.2. 

MAPB3.2.1. 
 
 

CMCCT 

Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade 

entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 
50% X X X X 

  
X 

  

MAPB3.2.2. 
Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo 

indirecto de lonxitudes. 
100% X X X X 

  
X 

  

B3.3. MAPB3.3.1. 
Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos 

aéreas, etc.). 
50% X X X X X 

 
X 

  

B3.4.  
B3.4. 

MAPB3.4.1. CMCCT/CCEC 
Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños 

cotiáns ou obras de arte. 
50% X X X X X 

 
X X 

 

 
 
 
 

7 

B3.5. MAPB3.4.2. CMCCT/CCEC 
Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas 

cando sexa necesario. 
50% 

 
X X X X X X 

  

 
 
 
 

B3.2. 

 
 
 
 

B3.1. 

MAPB3.1.1.  
 
 
 

CMCCT 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 50% X X X X   X   

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos. 50% X X X X   X   

MAPB3.1.3. 
Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB3.1.4. 
Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras 

circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB3.1.5. 
Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
100% X X X X 

  
X 

  

B3.6. B3.5. MAPB3.5.1. CMCCT 
Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 

punto sobre oglobo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 
50% 

 
X X X 

  
X X X 

   MAPB5.1.1.  Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 100% X X X X   X   
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8 

 
 
 
 
 
 

5.2.B5.3.B5. 

 
 
 

B5.1. 

MAPB5.1.2. 
 
 
 

CMCCT 

Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 50% X X X X 
  

X 
  

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 100% X X X X   X   

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 100% X X X X X 
 

X 
  

 
MAPB5.1.5. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a 

distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo. 50%  X X       

 
 

B5.3. 

MAPB5.3.1. CCL/CMCCT 
Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de 

comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
50% 

 
X X X X X X X X 

MAPB5.3.2. CMCCT 
Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
50% 

 
X X X X X X 

  

MAPB5.3.3. CMCCT 
Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 

estatística que analizase 
50% 

 
X X X X X X 

  

 
 
 
 
 
B5.7.B5.8.B 

 
 

B5.2. 

MAPB5.2.1. 
 
 

CMCCT 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar 

un resumo dos datos. 
100% X X X X X X X X 

 

MAPB5.2.2. 
Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) 

para comparar a representatividade da media e describir os datos. 
100% X X X X X X X X 

 

 
 

B5.3. 

MAPB5.3.1. CCL/CMCCT 
Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de 

comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
50% X X X X X X X X 

 

MAPB5.3.2. CMCCT 
Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
50% X X X X X X X X 

 

MAPB5.3.3. CMCCT 
Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 

estatística que analizase 
50% X X X X X X X X 

 

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación 

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto cas tarefas on line plantexadas ao alumnado no periodo de docencia presencial 

supoñen un 10% da avaliación total. 

LENDA COMPETENCIAS LENDA TEMAS TRANSVERSAIS 

Comunicación lingüística 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 

Competencia dixital 

Competencia aprender a aprender 

Competencias sociais e cívicas 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Conciencia e expresións culturais 

Comprensión lectora 

Expresión oral escrita 

Comunicación audiovisual 

Tecnoloxías da información 

Emprendemento 

Educación Cívica 

Prevención da violencia 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

EC 

PV 

 



 

 
 

 

1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

Uso habitual das TIC,aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex…. 

Papel facilitador do profesor/a 

 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 
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6.- Metodoloxía 

1.- Estratexias metodolóxicas 

2.- Outras decisións metodolóxicas 

Reforzar a observación directa e a atención individualizada 1.- Agrupamentos 

2.- Tempos 

Aula de clase,biblioteca,aula de informática. 3.- Espazos 

Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra, ... 4.- Materiais 

Proxecto Edixgal 5.- Recursos didácticos 
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 Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

Contidos 

Probas,saídas ao encerado, observacións, confección de gráficas, resolución de problemas, 

exercicios ... relacionados cos estándares. 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Titor-Pais. 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares. 

 

 
 

3 

Procedemento avaliación 

continua 

 

 Temporalización 

A temporalización está sinalada na sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 
Como se cualifican as probas, observación? 

A cualificación de cada pregunta estará sinalada en cada proba. En caso contrario tódolos 

exercicios puntúan por igual. Farase dúas probas como mínimo por avaliación. 

 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 

por observación .A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou iguaol a 5 e 

ningún dos exames é menor ca 3. 

 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, cualificacións das tarefas on line 

plantexadas nos períodos de docencia presencial... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado. Ou tarefas online se a situación o requerise. 

 
Como se recupera unha proba non superada? 

Non se farán recuperacións das probas. 

 
Como se recupera unha avaliación non superada? 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a 

materia impartida na avaliación. A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 10% 

da observación. Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

 
 

4 

Procedemento avaliación final  

 Quen debe ir á avaliación final? 

O que teña  algunha avaliación suspensa ou ben toda a materia. 

 

 En que consistirá a proba ? 

Sobre as avaliacións non superadas. 

 

 Que estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

Todos 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 
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5 

 

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

No alumnado que superou todas as avaliacións farase a media aritmética das avaliacións 
Redondeo matemático a número enteiro. 
No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será 4. 

 
Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 

etc.? 

Realizarase unha única proba  sobre os estándares mínimos (100% grao mínimo de 

consecución).O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria. Redondeo matemático a número enteiro. 

 

6 
Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

 

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Repartirase a materia en dúas avaliacións parciais sobre a materia impartida no curso 

Anterior. O profesor do alumnado darálle boletíns de exercicios sobre os que versarán 

as  probas e fará o seguimento. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

Realizarase unha proba por avaliación parcial,o 100% da nota do exame será a nota da 
avaliación parcial. Se a media aritmética das duas probas é maior ou igual que 5, quedará 
superada a materia. No caso contrario deberá presentarse á proba a realizar no mês de Maio. 
Todo alumno que supere a materia do curso actual, automáticamente quedará aprobada a 

pendente. 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

Se o alumno aprobou por parciais a súa cualificación final será a nota media destas 

avaliacións ,noutro caso a nota obtida en Maio. 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

cada unha delas, etc.? 

Coincide coa extraordinaria do curso. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria. Redondeo matemático a número enteiro. 

 

 
A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre 

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada coa puntuación dun cero en devadito exame. 



Folla 8 Páxinas 17-18 
 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 

2.- Avaliación da programación didáctica  

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará?  

 
Sempre que se considere oportuno.nas reunións de departamento sempre se falará da programación. 

 

  

Que medidas se adoptarán en caso de desfase?  

Adaptar e modificar a temporalización.  
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2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Observacións:  
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9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 
 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta a necesidade 

Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos. 

 

 Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

Non 

 

 Espazos diferenciados? 

 

 

 Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Recursos didácticos adaptados as necesidades dos alumnos 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas. 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Valolarase a necesidade de apoio da PT en alumnado de  2º,  3º Aplicadas e 4º Aplicadas 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Temos unha ACI en 4º 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

 

 

 e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Segundo as necesidades, características e demanda dos alumnos. Neste curso hai dous repetidores de curso pero cambiaron 
de Académicas para Aplicadas. 
 

 

 f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIA A) ORGANIZATIVAS 
 

 a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

 En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase despois de reunión 
co equipo orientación. 
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b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non 

 

c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non 

 

d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

Non 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIA A) CURRICULARES 
  

a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

En 4º Aplicadas hai un alumno. 

 

b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

Non neste curso. 

 

c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

.Non 

 

d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

Non 

 

 

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

Reunión de profesores atendendo as particularidades e evolucións de cada alumno. 
 



 

 

Actividades complementarias e extraescolares 

 
O departamento non ten previsto realizar actividades extraescolares con este curso. 
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Aprobación desta programación e envío 
 

   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folla 11 Páxina 23 

DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

 



 

 

 

 
 

 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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RELACIÓN COA RESOLUCIÓN 

Res.27/7/2015 (DOG 29) 



 

 

Observacións: 
 
1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o requiran, do 

ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e empregando webex.  
2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 2022 adicarase á 

preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de apoio, reforzo ou ampliación 
segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
Na presente programación didáctica seguirase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que 

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 

Así mesmo cabe sinalar que a Programación non é un documento pechado polo que, o 
profesorado da materia irase adaptando aos cambios necesarios, fundamentalmente debido a 
situacións sobrevidas que poidan afectar ao desenvolvemento normal do curso. Neste sentido, 
a presente programación inclúe, fundamentalmente nos ANEXOS de cada curso, adaptacións 
relativas á modificación do ensino presencial, semipresencial ou a distancia, que se poidan 
desprender da evolución da Pandemia causada pola COVID-19, así como certas medidas de 
adaptación dos contidos que impliquen situacións de risco, é dicir, evitar o uso da práctica 
instrumental con frauta doce, así como extremar as precaucións no uso dos instrumentos Orff, 
desinfectando os instrumentos e as superficies de traballo, na medida do posible, antes e 
despois de cada uso. Ademais non se levará a cabo a interpretación de danza, só se usará como 
recurso similar a percusión corporal, que o alumnado practicará mantendo as distancias de 
seguridade axeitadas para evitar riscos. 
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A música é unha das principais manifestacións culturais ao longo dos tempos, a través da cal 
homes e mulleres expresaron o seu mundo interior, as súas inquedanzas, pensamentos e 
emocións, dun xeito artístico e excepcional. Así mesmo, é unha arte viva e experiencial, que lle 
permite a todo o alumnado experimentar coas súas posibilidades instrumentais, vocais e de 
movemento, a través do coñecemento dos procedementos compositivos constitutivos desta arte.  

 
A posibilidade de gravar o son fixo que se modificasen sensiblemente as relacións entre 

creadores, intérpretes e público; en efecto, os medios de comunicación contribúen á difusión 
masiva desta arte, ao mesmo tempo que as tecnoloxías da comunicación permiten ampliar 
considerablemente os referentes musicais da sociedade grazas ás súas achegas a toda a produción 
musicográfica mundial. Neste senso, a música faise presente en todas os opcións de lecer da 
mocidade: os concertos en vivo, a televisión, os videoxogos, o cine, a publicidade, a internet, 
plataformas dixitais, etc. 
 

A materia de música na educación secundaria obrigatoria ten como obxecto guiar e afianzar 
os coñecementos musicais e a actitude ante a música que o alumnado alcanzou na educación 
primaria, situándoos nun marco de competencias que lle posibilite gozar da creación e da escoita 
musical; así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto entre a música de carácter 
masivo e a gran tradición musical, xa que é un medio habitual de diversión e entretemento entre 
os mozos e mozas; por isto, cómpre afondar nesta etapa nas raíces culturais da música galega e a 
europea, recoñecéndoa como parte fundamental do noso patrimonio cultural, xa que, soamente a 
través do coñecemento profundo da nosa realidade cultural será posible desenvolver un 
achegamento ás culturas musicais doutros pobos. 
 

Por estes motivos, a educación neste ámbito na etapa secundaria obrigatoria quere ser unha 
canle que permita por en funcionamento a iniciativa, a sensibilidade e a creatividade do 
alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística propia, ao mesmo tempo que 
desenvolver actitudes de valoración da liberdade de expresión, ao achegarse ás expresión 
musicais doutros pobos, o que contribúe ao fomento da sensibilidade e á ampliación do propio 
horizonte estético. A vía de consecución destes obxectivos é a través da audición, da 
interpretación e da creación propia e allea. 
 

Alcanzar estes obxectivos esixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e 
do sentido crítico sobre as manifestacións musicais que a sociedade da comunicación pon ao seu 
alcance. Tomar conciencia do gusto estético propio exixe así mesmo, o desenvolvemento de 
valores persoais como os da dignidade, a liberdade, a autoestima e a seguridade nun mesmo, 
entre outros valores, especialmente no desenvolvemento artístico da práctica musical e do 
movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais. 
 

 
Contribución da materia ao logro das competencias básicas 
 
A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e 

artística en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e 
valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias 
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perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer elementos para a elaboración de 
xuízos fundamentados respecto das distintas manifestacións musicais, establecendo conexións 
con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico os que se circunscribe cada obra. 

 
Colabora ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal, mediante 

o traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a 
composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa e 
de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades 
relacionadas especialmente coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades 
tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores 
clave para a adquisición desta competencia. Non pode esquecerse tampouco que a organización e 
realización de actividades musicais no centro escolar require a utilización de habilidades sociais 
para traballar en equipo co fin de levar a cabo un proxecto común: poñerse no lugar doutro, 
valorar as ideas dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un 
ben común. 

 
A música contribúe tamén á competencia social e cidadá. A participación en actividades 

musicais e de movemento de distinta índole, especialmente as relacionadas coa interpretación e 
creación colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de habilidades 
para relacionarse cos demais. A participación en experiencias colectivas, musicais e de 
movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as 
súas propias accións coas doutros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución dun 
resultado. 

 
A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, 

favorece a comprensión de diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en que vivimos, 
fomentando a valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva fusión de estilos e 
culturas que se está a realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas 
nosas vidas, sobre o uso que dela se fai na publicidade e noutros medios como elemento de 
manipulación emotiva, e sobre o seu papel na economía e na creación de novas profesións, 
desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

 
A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento da competencia no 

tratamento da información e da competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo 
da música posibilita o coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os 
distintos formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son 
relacionados, entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 
Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 
autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. 

 
Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co tratamento 

da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración o uso de produtos 
musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 
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A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender, 
potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma como 
a atención, a concentración e a memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

 
Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, do mesmo xeito 

que outras áreas, a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso dun 
vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe 
verbal e coa valoración do enriquecemento que a dita interacción xera. 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico a 
música realiza a súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando 
sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar 
hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da música ou co 
uso correcto da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, 
senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta competencia. 

 
A música contribúe á competencia matemática poñendo en evidencia a necesidade do 

manexo de principios matemáticos para a comprensión dos elementos básicos da linguaxe 
musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, o timbre ou as agrupacións dos sons en 
distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas 
matemáticas e a física correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a 
fractal. 
 

Os elementos do currículo básico organízanse en catro bloques, moi relacionados entre si, 
que comparten múltiples elementos:  

 
- "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental e corporal coa improvisación e a 
composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa; 
 
- "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado 
das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión do feito musical; 
 
- "Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor 
do patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características 
distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; 
 
- "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre 
música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á proximidade que 
as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación 
entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula.  
É de gran importancia empregar unha metodoloxía adecuada a este enfoque curricular, que 
posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, traballando de xeito 
colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, 
para a comunidade educativa e para o contorno social. 
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Alumnado e niveis para o curso 2021-2022 no CPI Tino Grandío 

O departamento imparte docencia ao alumnado distribuido nos seguintes grupos e niveis: 

2º ESO: 11 alumnos/as  (a maioría na sección bilingüe) 

3º ESO-A: 16 alumnos/as. 

4º ESO (é optativa e mestura alumnado de A e B): 7 alumnos/as. 

Alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores: Non hai 

 

 

2.- CURSO 2º ESO: MÚSICA 

 2.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 2º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical , utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

CCEC 
CCL 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou 
a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

CCEC     
CMCCT 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos 
con formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e 
cuaternarias. 

CCEC     
CMCCT 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

CCEC     
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clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

CCEC   CAA 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar 
arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

CCEC   CAA 

1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC   CAA 

1.4.2. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

CCEC 

1.4.3. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC   CAA 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC   CAA 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades, e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE  

1.6.1.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras.  

CSC 

1.6.2. - Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo.  

CSC 

1.6.3.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

CCEC     

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos 
da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

CCEC 

2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e audición. 

CSC 

2.4.1.- Describe os elementos das obras musicais propostas. CCL     CCEC 
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2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. CCEC 

2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

CCL 

2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

CSC 

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. CSIEE 
CD 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Recoñece e crea distintas manifestacións de danza. CCEC    

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa 
sociedade. 

CCEC 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade 
selectiva. 

CCEC    

3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego. 

CCEC    

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC     

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e 
galegos.  

CCEC     

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do 
patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas. 

CCEC   CSIEE 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre as novas tendencias, representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 
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4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD     

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CD    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD   

2.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer, identificar e manipular as calidades do son: timbre, duración, intensidade e 
altura. 

● Coñecer a grafía musical básica. 
● Relacionar a linguaxe musical coas calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Diferenciar as principais texturas nunha audición, coa axuda da partitura. 
● Identificar e clasificar as voces humanas polo seu rexistro e coñecer as máis habituais. 
● Coñecer auditivamente os instrumentos musicais da orquestra, da banda e populares 

galegos e doutras comunidades e clasificalos na familia á que pertencen. 
● Construír obxectos sonoros baseados na estrutura dos instrumentos musicais. 
● Coñecer e apreciar un repertorio de cancións populares da nosa comunidade e doutras 

comunidades e culturas. 
● Interpretación en grupo dunha melodía popular galega e doutras comunidades e culturas 

con instrumentos escolares, mediante unha partitura. 
● Aprender normas e actividades básicas da interpretación en grupo: silencio, atención ao 

director/a, memoria musical, expresión, matices… 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade tendo como 

referencia o material multimedia da aula Abalar. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Escoitar e aprender os diferentes estilos  que xorden  na música popular (jazz, rock, folk, 

música tradicional…). 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 

 2.3.- CONTIDOS 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
 1.1.- Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical. 
 1.2.- Características da voz e da palabra como medios de expresión musical. Habilidades 

técnicas e interpretativas, exploración e descuberta das posibilidades da voz como medio de 
expresión musical. 

 1.3.- Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: características xenéricas e 
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formais. 
 1.4.- Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e culturas. 

Interpretación individual e en grupo. 
 1.5.- Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e a 

interiorización da música. 
 1.6.- Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, empregadas como 

expresión musical. 
 1.7.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 

técnicas para a interpretación. 
 1.8.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e aos/ás 

demais intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.  
 1.9.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega 

das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
 1.10.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 

propias, e respecto ante outras formas de expresión. 
 1.11.- Improvisación, elaboración de arranxos e composicións como recursos para a creación 

musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas 
instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de distintos tipos de organización 
musical. 

 1.12.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións, a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 

 1.13.- Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras.  

 1.14.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 
 2.1.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.  
 2.2.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 

análise de obras musicais.  
 2.3.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos, e das 

agrupacións vocais e instrumentais. 
 2.4.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
 2.5.- Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a 

escoita. 
 2.6.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de 

distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Investigación de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais. 

 2.7.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e 
contaminación sonora. 

  
 BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
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 3.1.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  

 3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. 

 3.3.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 
 3.4.- Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 

creacións musicais propias e alleas.  
 3.5.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores/as, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio 
galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

 3.6.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
 3.7.- Música actual: novas tendencias; concertos en streaming . 
  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 
musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

2.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical , utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª - 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
cualidades do son; 

notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª- 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e aplica ritmos 
e compases 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios orais 
Análise audicións 
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Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas 
en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Identifica e transcribe ditados 

de patróns rítmicos e 
melódicos con formulacións 

sinxelas en estruturas binarias 
e ternarias. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Distingue e emprega os 

elementos que se utilizan na 
representación gráfica da 

música (colocación das notas 
no pentagrama; clave de sol ; 

duración das figuras; 
indicacións rítmicas). 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre 

os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis 

comúns. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, 
pezas instrumentais e coreografías. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza os elementos e os 
recursos adquiridos para 

elaborar arranxos de cancións. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento das normas do 
coidado da voz, o corpo e os 

instrumentos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Adquire e aplica as 

habilidades  interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Realiza improvisacións 

partindo de pautas 
previamente establecidas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades, 
e respecta as capacidades dos 
seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 
vocais, instrumentais de 

diferentes xéneros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 
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1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas  instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

conxunto. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos da orquestra, e 
os diferentes tipos de voces. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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2-3ªAVALIACIÓN 

Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos máis 

característicos da música 
popular moderna e do folclore. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais 

Rúbrica 

 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Describe elementos das obras musicais propostas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os elementos das 
obras musicais propostas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza de xeito guiado 
recursos como apoio á análise 

musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

 2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais 
de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, e opinións 

musicais de xeito oral. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 
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 2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando 
unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Toma conciencia da 

contribución da música á 
calidade da experiencia 

humana. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais  
Rúbrica 

  

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 
indagación sobre a 

contaminación acústica. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Traballo de investigación 
Exercicios escritos  

 

  
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Recoñece distintas manifestacións de danza. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece distintas 
manifestacións de danza. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Danzas 
 

 

 

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumple a música na nosa 

sociedade. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer os 

xéneros musicais, gozando 
deles como oínte. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 
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3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Respecta a importancia do 

patrimonio musical español e 
galego. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica e interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio  
galego.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

 

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece e describe os 

instrumentos tradicionais 
galegos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Contribúe á conservación do 
patrimonio musical galego, 

colaborando na gravación de 
pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

Rúbrica 

 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
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3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza de xeito guiado as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 
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2.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os enlaces aos materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de música neste curso, chamados: “DJ Proxecto Musical” 
(realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): é un plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 2º da 
ESO de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora de música.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 

2.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha 
linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 
1.2.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas  
no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.3.- Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio 
ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
2.5.- Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado do son, 
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analizar as súas causas e propor solucións. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o 
valor de conservalo e transmitilo. 
3.4.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.5.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar os recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. 
4.2.- Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 
 
 

2.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Recoñecemento de audicións 10% 5%  

Actitude 10% 5%  

Libreta e esquemas 10% 5% 

Interpretación e creación 20% 10% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

2.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical: 2,5 puntos - Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 5 puntos - Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 2,5 puntos - Exercicios interactivos na Aula Virtual 
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RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica intrumental cos 
instrumentos de placas. 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe musical 

Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

2.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

2.10.- MÚSICA NA SECCIÓN BILINGÜE 

Este curso 2021-2022 a materia de música forma parte da Sección Bilingüe en Inglés, formando un 
grupo en 2º da ESO. 
Trátase de potenciar esta lingua estranxeira impartindo parte da materia na mesma. 
Os contidos tratados en inglés son os relacionados coa interpretación e creación, escoita,  
contextos musicais e culturais e música e tecnoloxías.  
O recurso didáctico empregado como soporte principal será a Aula Virtual que conta co “DJ Music 
Project” (realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar o currículo de 2º da ESO  na sección bilingüe 
de inglés de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 
Durante este curso contaremos coa axuda dun lector nativo, e da profesora de inglés Pili Quiroga. 
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2.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 2º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
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tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

2.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 2º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
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contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
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Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CURSO 3º ESO: MÚSICA 

 3.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 3º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

CCEC 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. CCEC    CAA 

1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 

CCEC 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC    CAA 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 

CCEC    CAA 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC    CAA 

1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de 
diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación adecuadas ao nivel. 

CCEC    CSIEE 

1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

CSC 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación  
e a do seu grupo. 

CSC    CSIEE 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CAA    CSIEE 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

CCEC 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e CAA    CD 
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musicais dos obxectos sonoros. 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades dos instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da música. 

CCEC    CAA 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable  
para a interpretación e a audición. 

CCEC 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

CAA 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

CCEC    CSC 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das 
obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 

CCEC 

2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. CAA 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

CCL 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

CCEC    CCL 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando 
con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

CCEC 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 

CCEC    CCL 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e 
culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto de investigación e exposición. 

CCEC    CAA 

3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da historia da música.  

CCEC    CAA 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da música 
e as tendencias musicais. 

CCEC    CSC 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música 
na sociedade. 

CCEC    CCL 
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3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD    CCEC 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD    CAA 

3.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer e analizar a función da música ó longo da historia. 
● Descubrir os diferentes estilos compositivos ó longo da historia da música. 
● Coñecer a aplicación científica das calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Coñecer o funcionamento e partes do aparato fonador e traballar a técnica vocal. 
● Recoñecer e practicar acordes e escalas. 
● Interpretar, crear e improvisar instrumentalmente e co propio corpo. 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 
  

 3.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Repaso dos elementos da representación gráfica da música. 
1.2.- Textura. 
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1.3.- Procedementos compositivos e formas de organización musical. 
1.4.- Experimentación e práctica das técnicas do movemento, expresión dos contidos musicais a 
través do corpo e da percusión corporal. 
1.5.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega das 
ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
1.6.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas propias, 
e respecto ante outras formas de expresión.  
1.7.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e imaxes 
fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais.  
1.8.- Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización da 
música. 
1.9.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 
1.10.- Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, aprendidas a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación. 
1.11.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 
1.12.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas 
para a interpretación. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos e das agrupacións 
vocais e instrumentais. 
2.2.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
2.3.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na análise de 
obras musicais. 
2.4.- Aplicación das estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a creación musical. 
2.5.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e as composicións 
realizadas na aula. Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as 
propias preferencias musicais.  
2.6.- Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e de 
outras.  
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita. 
2.7.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.  
2.8.- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural. 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- A música ao servicio doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria. 
3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.3.- Utilización de diferentes fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
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compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas.  
3.4.- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 
3.5.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo- temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 
3.6.- Épocas da historia da música: características principais, autores/as significativos/as, 
audicións  
con apoio de partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas. 
3.7.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
3.8.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na gravación de 
pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

 3.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.-Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e comprende 
tipos de textura 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 
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1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende e identifica  

termos básicos relacionados  
Cos tipos formais. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento de técnicas e 
normas do coidado da voz, o 

corpo e os instrumentos. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Adquire as habilidades 

técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Coñece as técnicas de control 

de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na 

exposición ante un público. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Realiza improvisacións  
partindo de pautas 

previamente establecidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades 
e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus 

compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas 
formas de notación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais, aprendidas por 
imitación e a través da lectura 

de partituras adecuadas ao 
nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.2.- Recoñece pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece pezas vocais, 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Visualización e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 
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conxunto. 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polas paisaxes 

sonoras que nos rodean.  
 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos 
sonoros. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Investiga as posibilidades 

sonoras e musicais dos 
obxectos sonoros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo 
da historia da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Descubre as posibilidades da 

voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia 

da música. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 
 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 
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2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e 
contrastando as novas músicas coñecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer 

músicas doutras épocas e 
culturas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece e sabe situar no 

espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas 

históricas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas 
usando distintas linguaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os diferentes 

elementos das obras musicais 
propostas usando distintas 

linguaxes. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.2.- Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos con autonomía 
como apoio ao análise musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da 

historia da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece  manifestacións da 
danza identificando  a época 

histórica á que pertencen. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións e Danzas 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumpre a música na 

sociedade ao longo da historia. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e 
exposición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer 
música de diferentes épocas e 

culturas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 
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3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Relaciona as cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas ás 

épocas da historia da música.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as épocas da historia 
da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Explica  a relación entre os 

acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico 

e a música na sociedade. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza con autonomía as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 3.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos empregados para 
desenvolver a materia de música neste curso: “DJ máquina do Tempo” (realizado no transcurso 
dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga) é un plan formativo que ten como 
obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 3º da ESO (Historia da Música) 
de xeito interactivo. Son 8 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
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individualmente ou en parellas nun computador, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha máquina do tempo dunha Dj, como base da 
motivación do alumnado. 

 3.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas 
no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.2.- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de 
partituras, os tipos de textura. 
1.3.- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización 
musical. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como 
apoio ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras 
musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia 
musical. 
3.4.- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
3.5.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
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emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.6.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento 
básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 
4.2.- Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 

 3.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 30.00% 15% 

Análise de audicións 15% 6% 

Exercicios 15.00% 5% 

Proxecto de investigación 15% 7% 

Interpretación e creación 25.00% 17.00% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

3.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical:  
2,5 puntos 

- Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 
5 puntos 

- Análise e comentario dunha audición  
- Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 
2,5 puntos 

- Exercicios interactivos na Aula Virtual 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica instrumental cos 
instrumentos de láminas 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais 
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Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

 3.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria: a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

 

3.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 3º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
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facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

3.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 3º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
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Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
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Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 

4.- CURSO 4º ESO: MÚSICA 

4.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 4º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de CAA 
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interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para 
lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

CSC 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. CCEC    

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as 
actividades da aula. 

CSC 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas 
instrumentais cun nivel de complexidade en aumento. 

CCEC   CSC 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e 
procedementos compositivos para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

CD 
CMCCT 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. 

CD 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine...) e o papel 
xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

CSC      CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diferentes fontes documentais. 

CMCCT   CCL    CSC 

2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC     

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de crítica orais e escritas sobre a música escoitada. 

CCEC        CCL 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. CCEC        CCL 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e 
descríbeo utilizando unha metodoloxía axeitada. 

CCEC        CCL 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. CCEC        CSC 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 

CCEC        CSC 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 

CD         CSC 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación... 

CCL    CCEC    CSC 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e CCEC    CSC 
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galego. 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. 

CCEC     CSC 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas características fundamentais. 

CCEC     CSC 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española 
e da música popular urbana. 

CCEC     CSC 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias 
entre a música e outras manifestacións artísticas. 

CCL        CSC   CAA 

3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular 

CCL        CSC   CAA 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos 
de maneira clara. 

CD 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais. 

CAA   CD    CMCCT 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 

CSC      CD   

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

CAA     CD 

4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

CD   CCEC   CMCCT 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

CA A     CD 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

CD   CCEC 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

CD   CCL     CAA 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios 
e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

CD   CCL     CAA 
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4.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Escoitar obras representativas dos  diferentes xéneros musicais. 
● Analizar a forma e estrutura,  e recoñecer as características e contribucións de diferentes 

obras musicais ó ámbito da cultura musical universal. 
● Recoñecer cancións tradicionais de diferentes países. 
● Utilizar os instrumentos de láminas para interpretar obras musicais. 
● Practicar patróns rítmicos con instrumentos de pequena percusión (só de láminas) e 

percusión corporal. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
● Coñecer os principais oficios relacionados co ámbito musical. 
● Coñecer o  papel que xogan as compañías discográficas no comercio musical actual. 

Analizar as fases da elaboración dun disco e ver como é un estudio de gravación. 
● Participar na organización dun pequeno concerto no centro. 
● Comprender como se organizan os concertos de música en directo e analizar as funcións 

de cada un dos membros do equipo técnico. 

4.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación con outras partes do conxunto, na interpretación instrumental, e na percusión 
corporal. 
1.2.- Interpretación de pezas instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 
partituras con diversos tipos de notación. 
1.3.- Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula 
e noutros espazos e contextos. 
1.4.- Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a creación musical. 
1.5.- Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 
eleboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 
1.6.- Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no 
traballo dos/as músicos. 
1.7.- Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas. 
2.2.- A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas 
musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 
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2.3.- Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 
2.4.- Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 
diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 
manifestacións musicais, divulgadas a través dos medios de comunicación. 
2.5.- Edición, difusión e comercialización da música. Novas modalidades de distribución da música 
e as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 
2.6.- A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas 
musicais. 
2.7.- Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. 
3.2.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais.  
3.3. - Manifestacións musicais doutras culturas. 
3.4.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  
3.5.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.6.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular urbana.  
3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela.  
3.8.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación 
sonora. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 
posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores.  
4.2.- Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
4.3.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.4.- Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.5.- Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cine, 
videoxogos... 
4.6.- Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes 
ou a creación de bandas sonoras orixinais.  
4.7.- Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de 
producións sonoras e audiovisuais. 
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4.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora co 
grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Colabora co grupo e 

respecta as regras fixadas 
para a interpretación 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Interpretación 
Rúbrica 

 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Le partituras como apoio á 

interpretación. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Coñece e cumpre as normas 

establecidas. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas instrumentais cun nivel de 
complexidade en aumento. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta un repertorio de 

pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos para 
elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece técnicas, recursos 

compositivos para improvisar. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos informáticos 

ao servizo da creación musical. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de 
radio e televisión, cine...) e o papel xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece  o proceso seguido en 
diversas producións musicais  

e o papel dos profesionais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de Investigación 
 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diferentes fontes 
documentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comenta as obras 

musicais propostas, 
axudándose de 

diferentes fontes. 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

 

 

2.1.2.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de crítica 
orais e escritas sobre a música escoitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza críticas musicais e 

elabora críticas orais sobre 
música escoitada. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

Utiliza vocabulario axeitado 
para describir música. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Exercicios orais e escritos 

 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e descríbeo utilizando unha 
metodoloxía axeitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece obras musicais e 
descríbeas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e 

tempo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto pola 

diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 

persoas. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude crítica 
ante o papel dos medios de 

comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de comunicación... 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Coñece  o papel da música en 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto investigaciòn 
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situacións e contextos diversos  
 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer o 
patrimonio musical  galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e sitúaos 
no seu contexto histórico e social. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio 

musical e galego 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas 
características fundamentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza a través da audición 

músicas de distintos lugares do 
mundo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española e da música popular 
urbana. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece  as características 
básicas da música popular 

urbana. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias entre a música e outras 
manifestacións artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 

investigación sobre música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música popular 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Realiza exposicións ao resto 

do grupo sobre a evolución da 
música popular 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Proxecto de investigación 

 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira clara. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza os recursos das novas 

tecnoloxías. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos tecnolóxicos 
para diferentes aplicacións 

musicais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 
consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende a transformación 
de consumo e gusto musical 

como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Exercicios prácticos TIC 

Rúbrica 

 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto audiovisual. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as técnicas básicas 

necesarias para a elaboración 
dun produto audiovisual. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto musical grupal 
Rúbrica 

 

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de 
imaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sabe procurar  fragmentos 

musicais para sonorizar 
secuencias de imaxes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  
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4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou 
a creación de bandas sonoras orixinais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a 

selección de músicas 
preexistentes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  

 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para 
indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza fontes de información  

para indagar e elaborar 
traballos relacionados coa 

función da música e os medios 
de comunicación. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer as 

posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Consulta fontes de 

información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e 
transmitila utilizando distintos soportes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Obtén información de 

distintos medios e pode 
utilizala e transmitila 

utilizando distintos soportes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 
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4.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de Música en 4º ESO: materiais elaborados pola actual 
profesora de música, María González Gómez, con enlaces a diferentes webs de educación 
interactiva e que toman como referencia o libro de texto da editorial Editex e os materiais de 
Edixgal para Música 4º ESO, que teñen como obxectivo principal traballar os contidos principais 
do currículo desta materia de xeito interactivo e colaborativo.  

4.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza instrumental, ou de percusión corporal 
aprendidas de memoria, a través da audición ou observación de gravacións de audio e vídeo, ou 
mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos. 
1.2.- Participar activamente nalgunha das tarefas necesarias para a celebración de actividades 
musicais no centro docente: planificación, ensaio, interpretación, difusión... 
1.3.- Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos. 
1.4.- Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos profesionais. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Analizar e describir as principais características de pezas musicais apoiándose na audición e 
no uso de documentos como partituras, textos ou musicogramas. 
2.2.- Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos musicais, 
arguméntandoa en relación coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, 
programas de concertos, críticas, etc. 
2.3.- Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais. 
2.4.- Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo e determinar a época e a 
cultura ou o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, amosando apertura e 
respecto polas novas propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado. 
2.6.- Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega e comprender o valor de 
conservala e transmitila colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 
3.2.- Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte de 
enriquecemento cultural. 
3.3.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas. 
3.4.- Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música popular 
urbana actual. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
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4.1.- Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical. 
4.2.- Aplicar as técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.3.- Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
4.4.- Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, televisión, cine...) e as 
súas aplicacións na publicidade, nos videoxogos e noutras aplicacións tecnolóxicas. 
4.5.- Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con autonomía. 

4.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Proxectos grupais  30% 15% 

Libreta e esquemas 10% 5% 

Actitude 10% 5% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

4.8.- PROCEDEMENTOS COÑECEMENTOS PREVIOS 

DESEÑO DE PROBAS 

Proba escrita con exercicios de linguaxe musical : 4 puntos 

Proba práctica de interpretación instrumental individual ou grupalmente: 2 puntos 

Proba con novas tecnoloxías de exercicios interactivos na Aula Virtual: 4 puntos 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Linguaxe musical < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais. 

Interpretación musical < 1 puntos - Repaso e reforzo das técnicas vocais e 
instrumentais. 

Novas tecnoloxías < 2 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual. 
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4.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

4.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
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Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

4.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
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programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
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para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN da materia durante o curso: 

- Unha vez finalizado cada trimestre, os alumnos que resultasen avaliados negativamente, 
terán a oportunidade de recuperar mediante a realización das probas oportunas. 

- Os alumnos que non tiveran alcanzados os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións 
poderán recuperar aquela que teñan pendente a inicios do mes de xuño mediante as probas 
correspondentes. Finalmente, se non se superan tales probas, o alumno disporá doutra 
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oportunidade a finais de xuño. 

Da materia pendente de cursos anteriores: Para o caso de aqueles alumnos que tiveran pendente 
a materia de cursos anteriores, terán a oportunidade de recuperala mediante a realización de 
probas. Os criterios de cualificación avaliarán os aspectos relativos aos contidos teóricos e á 
práctica instrumental. En caso de que o alumno tivera superadas as probas prácticas no curso 
anterior, so deberá examinarse da parte teórica. 

 

 

6.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
Todas e cada unha das materias impartidas dende o Departamento de Música do CPI Tino Grandío 
baséanse nos seguintes principios metolóxicos, métodos didácticos e modelos de aprendizaxe: 
 

⮚ Principios metodolóxicos: 
♪ A actividade: supón a posta en marcha dunha serie complexa de variables que, 

debido ó talante da materia de música, poden ser corporais, intelectuais, 
espirituais, afectivas, sociais e interpretativas. 

♪ A unidade de teoría e práctica: o xeito de mesturar a práctica e a teoría a través 
da actividade precisa dun principio de intervención educativa  que teña como 
base a investigación persoal, por parte da profesora, e do alumnado, tanto 
individual como en grupo. No proceso de aprendizaxe, o alumnado deberá 
expresar as propias ideas, opinións e valoracións, no marco dunha análise, que 
obrigue a unha síntese e un debate aberto sobre elas, con vistas ó 
desenvolvemento da capacidade reflexiva, o sentido crítico e a capacidade 
analítica. 

♪ A atención personalizada: en todo momento a profesora terá en conta a 
dimensión individual e afectiva de cada membro do grupo, partindo das súas 
capacidades (dentro das lóxicas limitacións da nosa ensinanza). 

♪ A creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen o 
pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións...) 

♪ A socialización: potenciando as relacións do grupo entre si e o traballo de 
equipo (que supón a práctica vocal, instrumental e/ou corporal). 

♪ A globalización: dotando á programación dun enfoque interdisciplinar, 
aproveitando os puntos de contacto co currículo doutras materias e cos temas 
transversais. 

 Métodos didácticos: 

♪ Método de proxectos: aproxima ao alumnado situacións complexas con vistas a 
que tenten resolvelas dun xeito creativo, estimulando a imaxinación, a creatividade 
e a aplicación das súas propias experiencias. O alumnado debe partir dunha 
globalización, de ter en conta tódolos datos coñecidos, con vistas a confrontalos 
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para atopar a mellor solución. 

♪ Aprendizaxe por descubrimento: a súa base é observar e rexistrar 
información de xeito sistemático, da que se poida extraer conclusións. 
Non se trata de proporcionar directamente os coñecementos, senón de 
ensinarlles a manexar os que xa saben, con vistas a que eles mesmos 
poidan descubrir, coa axuda da profesora, outras cousas. 
 

♪ Método científico: parte da aproximación ao problema, seguido da 
formulación dunha hipótese, dedución das consecuencias, proba, 
introdución das conclusións extraidas na teoría inicial e reaxuste da 
hipótese. 
 

⮚ Modelos de aprendizaxe: 
  O modelo de aprendizaxe a empregar baséase na aprendizaxe significativa, desde 
o punto de vista construtivista da interpretación pedagóxica. A partir dos coñecementos previos 
do alumnado, desenvólvense os contidos de xeito estruturado, de maneira que as posibilidades de 
que o alumnado constrúa novas aprendizaxes depende do xa aprendido, tendo en conta que cada 
nova aprendizaxe aumenta a capacidade de aprender. En base a este principio, terase en conta o 
seguinte: 

♪ Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou ben que 
favorezan a potenciación da motivación ante o fenómeno musical. 

♪ Crear contextos de aprendizaxe que lles obrigue a ter presentes os 
contidos xa aprehendidos. 

♪ Garantir a construción de aprendizaxes significativas e en espiral, a través 
da necesidade de lembrar os coñecementos adquiridos previamente. 

♪ Promover na aula un ambiente de intercambio, colaboración e 
interrelación, como motor da aprendizaxe. 
 

Co emprego das TICs e o uso de Internet estase traballando tamén cun novo modelo de 
aprendizaxe: o conectivismo, por medio do cal a aprendizaxe está considerada coma pequenos 
nodos de coñecemento que sempre están en expansión. Téntase crear a idea no alumnado que o 
emprego das TICs ten un comezo e, a partir dese momento, todo é expansión. 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1.-  AULA DE MÚSICA 

 
NOTA IMPORTANTE: durante o curso 2021-22 non se empregarán instrumentos de vento e 
reducirase o máximo posible o canto coral co fin de minimizar os riscos de contaxio do COVID-19. 
Propiciarase o uso individual de instrumentos propios e o material de uso compartido 
desinfectarase antes e despois de cada uso ao igual que a superficie de traballo. 
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AULA DE MÚSICA - PROTOCOLO COVID-19 

- Obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 
- O emprego da máscara é obrigatorio en todo momento. 
- Sentarse sempre no mesmo posto, non debe moverse de sitio (están a 1,2 m de 

distancia). O posto debe desinfectarse ao remate da sesión. 
- As actividades de práctica musical colectiva serán co mínimo material 

compartido:  principalmente ritmos con percusión corporal e práctica 
instrumental con xilófonos e metalófonos da aula. O material desinfectarase ao 
remate da sesión. 

- Na medida do posible o alumnado traerá ás sesións prácticas dúas baquetas de 
uso persoal e individual ou instrumentos propios. 

  

7.2.- AULA VIRTUAL DO CPI Tino Grandío 

- Actividades Interactivas 
- Recursos dixitais 

 

7.3.- RECURSOS HUMANOS: 

 O Departamento de Música do CPI Tino Grandío de Guntín, no curso 2021-22 está formado 
por María González Gómez (xefa do departamento). 
 

8.- AVALIACIÓN PROC. ENSINO E PRÁC. DOCENTE 
Para poder avaliar o proceso de ensino e a práctica docente nas materias impartidas dende o 
Departamento  de Música teránse en conta os seguintes elementos: 
 

- A adecuación dos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios 
de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.  

- As aprendizaxes logradas polo alumnado.  
- As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e 

reforzo utilizadas.  
- A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensinanza, os 

procedementos de avaliación do alumnado, a organización da aula e o aproveitamento dos 
recursos do centro.  

- A idoneidade da metodoloxía e os materiais curriculares.  
- A coordinación dos profesores de cada grupo. 
- As relacións co/a titor/a e, no seu caso, coas familias.  

 
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoavaliación (do 
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docente) e a coavaliación (do alumnado).  
Realizaranse ó finalizar cada trimestre, respondendo a cuestionarios específicos que permitan 
extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 
 MODELO DE CUESTIONARIO 1: AUTOAVALIACIÓN DOCENTE 

(1=nada, 2=pouco, 3=bastante, 4=moito) 

INDICADORES 1 2 3 4 PROPOSTAS 

Obxectivos, contidos, estándares e criterios de 
avaliación adecúanse ás características e necesidades 
do alumnado.  

     

Alumnado conseguiu, de maneira satisfactoria, os 
obxectivos plantexados.  

     

Contribuíuse axeitadamente á consecución das 
competencias claves. 

     

Tratáronse satisfactoriamente os elementos 
transversais.  

     

As actividades plantexadas son motivadoras e 
manteñen o interese do alumnado partindo da súa 
experiencia e realidade máis próxima.  

     

As actividades propostas ao alumnado con 
necesidades especiais permitíronlle acadar os 
obxectivos didácticos.  

     

A partir dos resultados obtidos, a metodoloxía 
empleada é a máis axeitada.  

     

Os materiaies e recursos empregados axudaron á 
consecución de obxectivos e á adquisición das 
competencias claves.  

     

O uso das tecnoloxías contribuíu favorablemente no 
proceso de ensino.  

     

A distribución na aula  contribuíu positivamente aos 
resultados.  

     

A distribución temporal adecúase ao 
desenvolvemento de cada contido.  

     

O grao de coordinación entre os profesores do grupo 
é satisfactorio.  

     

As relacións co/a titor/a do grupo son fluidas.       

O clima de relación entre as familias e o profesorado 
contribúe favorablemente.  
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O desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares foi axeitado e 
satisfactorio.  

     

 
MODELO CUESTIONARIO 2:  

AVALIACIÓN ALUMNADO DA PRÁCTICA DOCENTE 
Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas co 
traballo da túa profesora. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha 

cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Parece a profesora interesada e ilusionada coa materia?       

2. Amosa dominio da materia?       

3. A pofesora é organizada?       

4. As actividades teñen relación coa vida diaria?       

5. As actividades parecéronche interesantes?       

6. As explicacións despertaron a túa curiosidade?       

7. É esixente a profesora?       

8. A esixencia correspóndese ao traballado en clase?       

9. Puideches prantexar todas as túas dúbidas na clase?       

10. Resolvéronche satisfactoriamente as túas dúbidas?       

11. Puideches participar en clase todo o que querías?       

12. O ambiente en clase foi axeitado para aprender?       

13. Adícase tempo suficiente a cada tema?       

14. A profesora é xusta nas calificacións?       

15. Sentícheste algunha ver marxinado/a na clase?       

16. Cres que algún compañero/a estivo marxinado/a?       

17. A profesora preocúpase dos teus problemas?       

18. Contribuíu a profesora a que che guste a materia?       

19. Tes unha boa opinión da túa profesora?       

20. Cres que a profesora ten unha boa opinión do grupo?      

 
 

MODELO DE CUESTIONARIO 3:  
AVALIACIÓN ALUMNADO DO PROCESO DE ENSINO 

Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa 
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materia. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Coñeces ben os contidos da asignatura, tanto prácticos como 
teóricos?  

     

2. Paréceche axeitado o tempo adicado a cada tema?      

3. Adícase tempo suficiente a realizar actividades? Enténdelas?      

4.  Adícase tempo suficiente para tocar instrumentos?       

5. Coñeces os criterios de calificación e avaliación?      

6. Pode mellorar a explicación da materia?       

7. Dificultades que atopas na asignatura.   

8. Ideas para Mellorar.   

9. Suxerencias de actividades complementarias.  

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS 
  Educación para a saúde 

● Coñecemento do funcionamento correcto do aparello auditivo e tamén do fonador. 
● Desenvolvemento de hábitos preventivos para coidar a saúde vocal e auditiva: 

contaminación sonora, conciencia dos efectos que produce o tabaco. 
● Valoración do corpo e interese pola práctica de exercicio físico e a adopción de hábitos de 

hixiene corporal. 
● Interese por recibir información sobre os diversos aspectos relacionados coa sexualidade: 

diferentes tipos de voz, cambio de voz na puberdade. 
● Interese pola distribución equilibrada do tempo de traballo e de ocio. 

   
Educación moral e cívica 

● Actitude receptora e tolerante nas relacións a nivel individual e nas actividades en grupo. 
● Valoración positiva da existencia de diferenzas entre as persoas e aceptación da 

pluralidade no seo da sociedade e en relación a outras sociedades e culturas diferentes á 
nosa. 

● Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento do grupo, en particular os 
dereitos e deberes de cada un. 

● Análise crítica dos valores culturais e estéticos da nosa sociedade. 
● Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural da nosa sociedade e das outras 

culturas. 
●  Actitude crítica diante de calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns 

de raza, crenzas, sexo ou outras diferenzas individuais ou sociais.  
 
  Educación para a paz 
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● Tolerancia e respecto por todo tipo de diferenzas individuais, tanto de tipo físico como 
psíquico: axuda e cooperación nas actividades de aprendizaxe e interpretación musical. 

● Respecto polas propostas, opinións e accións dos demais. 
● Recoñecemento do diálogo como medio para a resolución de conflitos. 

  
Educación para a igualdade entre sexos 

● Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista, en particular na linguaxe, 
nas discusións en grupo e nas actividades musicais. 

● Sensibilización polo reparto educativo de responsabilidades e o intercambio de roles entre 
todos os membros do grupo. 

   
Educación ambiental 

● Sensibilización sonora e rexeitamento do barullo; identificación dos problemas que afectan 
á conservación do medio ambiente.  

● A contaminación sonora do contorno: causas e posibles solucións. 
   

Educación para o consumo 
● Valoración crítica do uso indiscriminado da música: reflexión sobre os excesos de 

produción sonora, especialmente do problema do barullo. Contribución a crear ambientes 
gratos e sosegados. 

● Valoración crítica dos medios de comunicación de masas: reflexión sobre os usos sociais da 
música, consumir en función das necesidades reais, educación do gusto persoal e 
desenvolvemento dos criterios de selección. 

● Valoración e coidado dos obxectos propios e alleos: os instrumentos musicais. 
 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  Na materia de música a atención á diversidade do alumnado é fundamental, xa que un dos 
tipos de ferramentas nas que se basea o ensino (práctica vocal, instrumental e corporal) leva unha 
importante porcentaxe de aptitude, sen negar a importancia do ambiente sociocultural e familiar, 
que incide na apreciación e valoración da materia, coa conseguinte motivación e interese do 
alumnado por ela. Seguirase, polo tanto, unha atención individualizada de cada alumno, tentando 
adaptarse ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe. 
 Como primeira medida de atención á diversidade está a realización dunha avaliación inicial 
por parte do profesorado co seu grupo de alumnos/as na que xa pode ter unha primeira idea do 
nivel inicial do que seu alumnado parte. Ademais terá información oportuna dende o 
departamento de orientación a través do titor/a nas reunións de profesorado de inicio de curso 
onde se informa do alumnado que recibe medidas de atención á diversidade.  
 A LOE, Lei Orgánica  2/2006, de 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da 
Educación, remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as 
medidas de atención á diversidade para, “por medio da prevención das dificultades de 
aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o 
marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e/ou 
curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha 
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educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención á diversidade deixa de 
ser unha medida que resposta ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha 
necesidade de todo o alumnado e de todas as etapas educativas, converténdose por tanto no 
principio reitor desta actividade.” 
  A normativa en Galicia que regula este tipo de resposta é:  
Na ESO: 
1.- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
No BACHARELATO: 
1.- Decreto 126/2008, do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de 
bacharelato  na Comunidade Autónoma de Galicia. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19, as actividades complementarias quedan supeditadas ao protocolo da Consellería de 
Educación. 

12.- APORTACIÓNS PROXECTO LINGÜÍSTICO - PLAN LECTOR 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19 as aportacións da materia de Música para contribuir ao desenvolvemento do Plan 
Lector do centro neste curso quedarán moi limitadas e realizaranse só cando as medidas de 
precaución estean aseguradas, se a situación o permite realizaranse (de forma telemática na 
medida do posible) as seguintes actividades en todos os cursos: 

● Lecturas sobre textos relacionados coa Historia da Música. 
● Lecturas de letras de obras musicais e operísticas. 
● Ambientacións sonoras para lecturas. 
● Musicalizacións sinxelas para creacións literarias propias. 

13.- APORTACIÓNS ÁS TICs 
En todos os cursos onde se imparte a materia de música trabállanse obxectivos e contidos que se 
refiren especificamente ao coñecemento das TIC.  
 

Os obxectivos son  os seguintes: 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
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Os contidos son: 
● Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e gozo da 

música. 
● Uso de Internet para realizar traballos de investigación. 
● A comercialización da música a través de Internet e telefonía móbil: ficheiros mp3 
● O papel da música nas novas tecnoloxías. Novos formatos de música. 
● Utilización de bases musicais con sons dixitalizados para o estudio e interpretación de 

obras musicais. 
● Utilización de software para adestramento auditivo e para combinar o traballo de audio e 

vídeo. 
● Os recursos tecnolóxicos dun estudio de gravación: ordenadores, software, mesas de 

mesturas, monitores, gravadores, rack de efectos, microfonía, backline, etcétera.  
 
O alumnado traballará na aula cos portátiles do Proxecto E-DIXGAL. 
 
De maneira especial, como ferramenta auxiliar para a interpretación e creación musical, 
traballarase en todos os niveis o programa de software libre “Musescore”. 

14.- PLAN DE CONVIVENCIA 
As contribucións dende o departamento de música ó plan de convivencia son as 

contempladas nos obxectivos xerais da ESO. Este departamento colaborará nas demandas que se 
reciban dende o equipo directivo para a mellor convivencia no centro. 
A primeira semana de curso daranse a coñecer os contidos mínimos en cada curso de forma oral 
ou escrita nas clases.  
 
 

Guntín, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Ado. María González Gómez. Xefa do Departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A programación que presento a continuación é un instrumento específico 

de planificación, desarrollo e avaliación da materia de Relixión Católica 

para ESO. A formación relixiosa e moral conta cunha longa tradicción no 

sistema educativo e resposta a razones profundas da institución escolar e a 

dereitos humans recoñecidos pola constitución española, está garantida 

polo acordo suscrito entre o estado e a Santa Sede sobre ensinanza e asuntos 

culturáis. 

O currículo da ensinanza relixiosa constitue unha sintese básica e global 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturáis do entorno e ás 

demandas didácticas do sistema educativo. A sintese do mensaxe cristián, 

que preséntase no currículo, fundamenta e motiva os valores e actitudes 

básicos e favorece os hábitos do comportamento. Con todo, preténdese co 

alumno/a adquira as competencias adecuadas a sua idade e no tempo de 

cada etapa. 

Non podría existir unha formación integral e, por tanto, unha educación 

de calidade, se non se desenrolasen todas as capacidades inherentes ó ser 

humán, entre as que se atopa a capacidade trascendente, esta capacidade 

básica do individuo adquire o seu auténtico cumplimento na búsqueda 

do sentido último da vida. O alumno/a vai descubríndola tendo en conta 

os nivéis de aprendizaxe propios de cada idade, nos símbolos e signos do 

seu entorno, no progreso e humanización propio do ser humán, no 

lenguaxe narrativo da biblia e particularmente na persoa de Xesucristo e 

a sua presenza na comunidade cristián. 
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2. OBXETIVOS DA ÁREA. CONTRIBUCIÓN ÓS OBXETIVOS 

XERÁIS DA ETAPA 

Os obxetivos son os referentes relativos ós logros co alumno/a debe acadar 

ó rematar a etapa, como resultado das experiencias de ensinanza- 

aprendizaxe planificadas para ello. A Educación Secundaria Obrigatoria 

contribue a desenrolar no alumno/a as capacidades, hábitos, actitudes e 

valores que lle permitan alcanzar os obxetivos. As competencias clave 

deberán estar vinculadas ós obxetivos definidos para a ESO, de acordo con 

establecido na lei, pola que se describen as relacions entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación. No seguinte cadro detallamos os 

obxetivos da etapa e a relación que existe cas competencias clave: 

 1. asumir responsablemente os seus deberes, coñecer os seus dereitos 

no respeto ós demáis, practicar a tolerancia, a solidariedade, o 

diálogo e a igualdade no trato e de oportunidades como valores 

dunha sociedade plural 

 

Competencia social e 

cidadan (CSC) 

 2. consolidar hábitos de disciplina, estudio, traballo individual 

e equipo como condición para a realización das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal 

Competencia para 

aprender a 

aprender(AA). 

Competencia espíritu 

emprendedor(SIEP) 

 3. valorar e respetar a diferencia entre sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades para todos. Rexeitar a discriminación e 

os estereotipos 

Competencia social e 

cidadán(CSC) 

4. fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas suas relacions cós demáis, así como rexeitar a 

pacifícamente os conflictos 

Competencia social e 

cidadan(CSC) 

5. procurar destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos. Ter preparación 

no campo das tecnoloxías da información e comunicación 

Competencia 

linguística(CCL), 

competencia 

dixital(CD) 



4 

Curso 2021-22 
 

 

 

6. concebir o coñecemento científico como un saber integrado, e 

aplicar os métodos para identificar os problemas nos diferentes 

medios 

Competencia 

matemática e 

tecnolóxica(CMCT) 

7. espíritu emprendedor e confianza en sí mesmo, participación, 

sentido crítico, iniciativa persoal, capacidade para aprender a 

aprender 

Competencia 

emprededora(SIEP), 

competencia 

aprender a aprender 

(CAA) 

8. comprender e expresar con corrección textos, mensaxes, 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura 

Competencia 

linguística(CCL) 

9. comprender e expresarse en unha o máis linguas extranxeiras CCL 

1o. valorar, respetar e coñecer os aspectos básicos da cultura e a 

historia propias e á dos demáis, así como o patrimonio artístico e 

cultural 

Conciencia e 

expresión 

cultural(CEC) 

11. coñecer e valorar a dimensión humán, valorar criticamente 

os hábitos sociáis contribuindo a sua conservación e mellora 

CMCT, CSC 

12. apreciar a creación artística e comprender o lenguaxe das 

distintas manifestacions artísticas 

CEC 

 

- Obxetivos xeráis da área de Relixión Católica da Educación Secundaria 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

human, e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade do 

alumno/a dende unha educación humanista, relixiosa e católica de 

calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas, relixiosas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e no diálogo coas principáis relixions, antropoloxías e 

cosmovisions de hoxe. 
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5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico no diálogo con 

testemuñas de persoaxes exemplais e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humans e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixiñon, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

exintenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios que 

melloren o medio ambente, as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e as TIC. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a da televisión e 

as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 
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14. Coñecer a relixión católica dende as TIC, a investigación, o 

aprendizaxe cooperativo e a participación en equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida. 

3. ORDENACIÓN, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 

CONTIDOS. 

Entendemos os contidos como o conxunto de coñecementos, habilidades, 

destrezas e actitudes que contribuen ó logro dos obxetivos de cada materia 

e etapa educativa e á adquisición das competencias. 

O tratamento dos contidos da materia organizouse en torno dos seguintes 

bloques: 

 Bloque 1. O sentido relixioso do home. 

 Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia. 

 Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación. 

 Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia. A igrexa. 

A estructura do curriculun de secundaria intenta poñer de manifesto a 

profunda unidade e armonía da iniciativa creadora e salvífica de Deus. 

O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da 

realidade das cousas e os seres vivos, de xeito especial o home e a muller. 

Impónsenos a sua existencia como dato evidente. Nun segundo paso, se a 

persoa non se queda no primeiro impacto o simple constatación da sua 

existencia, ten que recoñecer cás cousas, os animáis e o ser humán non se 

dan o ser a se mesmos; logo Outro failles ser, chamalles a vida e á manten. 

Por iso a realidade en canto tal, é signo de Deus. A iniciativa creadora de 
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Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade có ser 

humán. É decir, Deus creou ó ser humán para que sexa feliz na relación 

con Él. O relatos bíblicos da creación exemplifican a finalidade da 

creación da persoa e do mundo para seu servizo. 

No obstante, o ser humán pretende apropiarse do don de Deus prescindindo 

de Él. En isto consiste o pecado, iste rechazo a Deus ten como consecuencia 

na persoa a imposibilidade de ser feliz. Dado cá sua natureza esta feita 

para o ben, a sua experiencia do mal faille añorar a plenitude que él non 

pode darse por sí mesmo e busca dalgún xeito restablecer a relación con 

Deus. Esta necesidade do ben, o desexo do infinito que caracteriza ó ser 

humán expresase nas relixions como búsqueda do Misterio. 

A esta búsqueda humán Deus resposta manifestándose na historia. Para 

ello, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen 

establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus 

irá dándose a coñecer áos homes e mulleres dise pobo. Todo iste acontecer 

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros da biblia. 

Nestes libros non só se recollen as diferentes intervencións de Deus na 

historia, senon tamén a ensinanza que comunica ó seu pobo para que viva 

unha vida santa, unha sabiduría que influirá na vida do pobo de Israel, 

e co tempo, no mundo enteiro. A historia de Israel exemplifica a tradición 

e rebelión dos seres humáns ante a iniciativa amorosa de Deus e o mesmo 

tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A promesa dun 

salvador cumpliráse en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada por o Pai. En Xesucristo cumplese o desexo de felicidade cá 
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persoa descubre no seu corazón. Xesús non só desvela o misterio humano e 

ó leva a sua plenitude, senon que manifesta o misterio de Deus, fainos 

coñecer có verdadero Deus é comunión: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran 

familia de Deus, continuamente xenerada pola acción de Xesucristo a 

través dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, 

dunha cultura nova. A igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e no 

espacio. Só nela a persoa encontrase có Xesucristo vivo. 

Istes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión incluen 

conceptos, procedimentos e actitudes, que permiten o coñecemento de sí 

mesmo, da realidade e dos problemas que ista presenta. Por ello, os contidos 

xeráis da asignatura contribuen á consecución dos obxetivos propostos para 

as diferentes etapas. Ó estar organizados os contidos en 9 unidades 

didácticas por curso distribuiremos tres en cada trimestre, tendo en conta 

o grado de dificultde que presentan os contidos, así como os problemas que 

xurdan na sua asimilación. Partiremos sempre da flexibilidade necesaria 

para adaptalos ás circuntancias e tamén dependendo das actividades que 

se leven a cabo durante as horas de relixión nas que se podan incluir: o 

samain, nadal, día da paz, día da violencia de xénero, día da muller, día 

do libro, día das letras galegas ou calquera outro acontecemento que se 

organize no centro escolar. 

PRIMEIRO Temporalización SEGUNDO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 
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Unidade 1. 

Relixions, realidade 

e Deus 

 

3 sesions 

Unidade 1. Deus, 

persoa e relixión 

 

3 sesions 

Unidade 2. Deus, 

creación e moral 

3 sesions Unidade 2. 

Dignidade e vida 

cristian 

 

3 sesions 

Unidade 3. Deus na 

hª da salvación 

3 sesions Unidade 3. Acción 

humán e moral 

católica 

 

3 sesions 

Unidade 4. Xesús de 

Nazaret 

3 sesions Unidade 4. 

Revelación e 

relación con Deus 

 

3 sesions 

Unidade 5. Evanxeos 

e moral de Xesús 

3 sesions Unidade 5. 

Revelación e fé 

cristiá 

 

3 sesions 

Unidade 6. Evanxeos 

e resurrección de 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 6. Cómo 

interpretar a biblia 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

Xesucristo e 

Bautismo 

 

3 sesions 

Unidade 7. O Deus 

cristián 

 

3 sesions 

Unidade 8. Igrexa, 

Eucaristía e 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 8. Fé, Credo 

e vida eterna 

 

3 sesions 

Unidade 9. Igrexa, 

Confirmación, 

Espíritu Santo 

 

3 sesions 

Unidade 9. A igrexa 

católica 

 

3 sesions 
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BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

 

TERCERO Temporalización CUARTO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 

Unidade 1. A persoa 

busca a Deus 

3 sesions Unidade 1. 

Relixions universais 

3 sesions 

Unidade 2. O sentido 

cristian da vida 

3 sesions Unidade 2. 

Experiencia 

relixiosa 

3 sesions 

Unidade 3. O 

pecado, o perdón e a 

Unción 

3 sesions Unidade 3. Deus, 

historia e igrexa 

3 sesions 

Unidade 4. 

Xesucristo, vocación 

e Orden 

 

3 sesions 

Unidade 4. A moral 

da vida pública 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, moral e 

vida 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, igrexa e 

misión 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Xesucristo, moral e 

consumo 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Sacramentos e 

matrimonio 

 

3 sesions 

Unidade 7. Misión e 

organización da 

igrexa 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

moral e sexualidade 

 

3 sesions 

Unidade 8. Historia 

da igrexa 

3 sesions Unidade 8. Igrexa, 

autoridade e verdad 

3 sesions 

Unidade 9. Fé, arte e 

cultura 

3 sesions Unidade 9. Os 

cristians e a 

civilización do amor 

 

3 sesions 

 

4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE 

1º ESO 
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

evaluables 

Instr. 

Eval. 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

 

 

 
 

1.1. A 

realidade 

creada e os 

acontecement 

os son signos 

de Deus 

1.1. recoñecer e 

valorar cá 

realidade é don 

de Deus 

1.2. recoñecer a 

orixen divina 

da realidade 

1.3. ver a 

orixen da 

creación nos 

diferentes textos 

1.4. diferenciar 

a explicación 

teolóxica e 

científica 

1.1.1 expresa por escrito sucesos 

nos que recoñece cá realidade é 

dada 

1.1.2 evalúa situacións nas que 

queda de manifesto isa realidade 

1.2.1. argumenta a orixen do 

mundo como froito do amor de 

Deus 

1.3.1. explica cas suas palabras a 

orixen da creación nos relatos da 

biblia 

1.4.1. diferencia a explicación 

teolóxica e científica 

1.4.2. respeta a autonomía entre 

ambas explicacións 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

1,2 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

7 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE HA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Inst 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponder 

ación 

2.1. A 

historia de 

Israel, 

alianza, 

monarquía e 

profetismo 

2.2.1. coñecer e 

contrastar os 

acontecimentos 

da hª de Israel 

2.2.2. 

identificar os 

diferentes modos 

de 

comunicación 

con Deus 

3.2.3. distinguir 

o procedemento 

có que Deus 

manifestase na 

hª 

2.1.1. coñece e interpreta unha 

línea do tempo cos 

acontecimentos máis relevantes 

de Israel 

2.1.2. amosa interese pola hª de 

Israel e diáloga con respeto sobre 

isa historia 

2.2.1. busca relatos bíblicos e 

selecciona os xestos de Deus nos 

que se amosa unha 

manifestación divina 

2.3.1. explica de xeito oral ou 

por escrito accions que reflexan a 

revelación de Deus para o pobo 

de Israel 

CMCT,CD,CAA,CEC,CSC, 

CCL,CAA 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

9 

 

 

 

 

10 

 

 
6,7 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 
6,25% 
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BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

 

 

 
 

3.1. A 

divinidade e 

humanidade 

de Xesús 

3.2. Os 

evanxeos 

3.3. 

Composición 

dos evanxeso 

3.1. distinguir 

en Xesús os 

rasgos das suas 

dous naturezas 

3.2. identificar 

a finalidade dos 

evanxeos 

3.3. coñecer o 

proceso de 

formación dos 

evanxeos 

3.1.1. identificar as diferencias 

entre a natureza divina e 

humán de Xesús 

3.1.2. comprender as 

manifestacions de ambas 

naturezas 

3.2.1. recoñecer os rasgos da 

persoa de Xesús 

3.3.1. ordena e explica os pasos 

formativos dos evanxeos 

 

CCL,CAA,SIEP, CEC 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
3,5 

 

 

6 

 

8,15 

6,25% 

 
6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa, 

presencia de 

Xesucrito na 

igrexa 

4.2. O 

Espíritu 

Santo edifica 

a igrexa 

4.1. comprender 

a presenza de 

Xesucrito hoxe 

na igrexa 

4.2. recoñecer cá 

acción do 

Espíritu Santo 

da vida a igrexa 

4.1.1. explica as distintas formas 

da presenza de Xesucristo na 

igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, caridade 

4.2.1. coñece e respeta os 

sacramentos 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu 

nos sacramentos cas etapas e 

momentos da vida 

4.2.3. aprecia a acción do 

Espíritu para o crecemento 

persoal 

 

CCL, CSC, CEC, SIEP 

1-7 

 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3, 5 

 

 

6 

 

 

8,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home(4 criterios) 

1.1. Recoñece e valora ca realidade é un don de Deus. 
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1.2. Identifica a orixen divina da realidade 

1.3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

acerca da creación. 

1.4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia (3 criterios) 

2.1. Coñecer, contrastar e apreciar os principáis acontecementos da 

historia de Israel. 

2.2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus 

utilizou nas etapas da historia de Israel. 

2.3. Distinguir e comparar o procedemento có que Deus maniféstase nas 

distintas etapas da historia de Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

3.1. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina e humán. 

3.2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

3.3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (2 criterios) 

4.1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na igrexa. 

4.2. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa. 

 

A ensinaza da relixión nesta etapa contribuirá o desenrolo no alumnado 

das capacidades que lle permitan conseguir os seguintes obxetivos: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

human e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e 

medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal da vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas, 

relixiosas e cristians. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo cas principais relixions, antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do 

mundo actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas 

que permitar resolver problemas humáns e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

existenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios 

que melloren as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalezer o mundo interior 

do alumno/a e a sua capacidade de autocoñocemento, aceptación, 

meditación, relaxación, paz interior… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes 

relixiosos e cristiáns e a actuala cultura audiovisual, especialmente a TV 

e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humánista e cívica do alumno/a dende a 

ética universal dos dereitos humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cós demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

- Instrumetos de avaliación: 

1. Caderno da clase: neste ciclo considérase fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexanse a maioría das actividades co alumno/a 

realizan. No caderno valorarei aspectos como: orden, limpeza, 

realización de todas as tarefas, comprensión das actividades, corrección 

das mesmas. 

2. Intervención na clase: permítenos valorar non só os coñecementos senon 

tamén a comprensión, a expresión e a interpretación dunha situación ou 

problema. 

3. Realización de tarefas na clase: o aproveitamento do tempo na clase e a 

realización das actividades é un valor que debemos ter en conta e fomentar 

no noso alumnado. Para ello, debe ser conscente de dito valor e que nós 

como mestres anotamos positiva ou negativamente que realizen dichas 

actividades. 



15 

Curso 2021-22 
 

 

4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgún alumno/a poden 

ser actividades de reforzo e tamén actividades de ampliación. 

5. Pequenos traballos de investigación: en determinados temas permitindo 

unha formación complementaria sobre o traballado na aula. Podrán 

levarse a cabo ben na clase ou na casa. 

6. Participación, actitude e interese na clase: serán elementos co profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a participe, teña unha 

actitude adecuada ás normas da clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non é a calificación final 

do alumno/a, senon comprobar que todos han adquirido os aprendizaxes 

que eran básicos. Se algún aprendizaxe non fose adquirido voltaríamos 

traballalo. 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

1.1. A persoa 

humán, 

criatura de 

Deus libre 

1.2. O 

fundamento 

da dignidade 

da persoa 

1.3. O ser 

humán 

colaborador 

da creación 

de Deus 

1.1. establecer 

diferencias entre 

o ser humán e os 

animáis 

1.2. explicar a 

orixen da 

dignidade do ser 

humán como 

criatusa de Deus 

1.3. entender o 

sentido e 

finalidade da 

acción humán 

1.1.1. argumenta a dignidade do 

ser human na relación ós outros 

seres vivos. 

1.2.1. distingue de forma 

xustificada e respetuosa a orixen 

do ser humán 

1.3.1. valora a dignidade de todo 

ser humán con independencia das 

suas capacidades 

1.4.1. accións do ser humán que 

respetan ou destruen a creación 

1.4.2. diseña 5 necesidades e as 

posibles solucions 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

8,4 

 
3 

 
7,13 

 

 

8,9 

6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA.25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Inst 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

2.1. A 

aceptación 

da 

revelación. A 

fé 

2.2. Orixen, 

composición 

dos libros 

sagrados 

2.1. aceptar que 

Deus revelase na 

historia 

2.2. valorar ca fé 

é a resposta a 

salvación de 

Deus 

2.3. coñecer e 

definir a 

estructura da 

biblia 

2.4. coñecer os 

cristerios do 

maxisterio da 

igrexa 

2.5. recoñecer na 

inspiración a 

orixen da 

sacralidade 

2.1.1. busca e elixe persoaxes do 

pobo de Israel e analiza a sua fé 

2.2.1. interesase por coñecer e 

valorar a resposta da fé ó Deus que 

se revela 

2.3.1. clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

amosando interese por su orixen 

divino 

2.4.1. localiza e esquematiza os 

criterios en torno a interpretación 

dos libros sagrados 

2.5.1. señala a presencia dun Deus 

que comunicase có home 

2.5.2. xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e 

humán 

CAA, SIEP, CEC, CCL,CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

11 

 

1,12 

 
14 

 

 

12 

 

 

6 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

3.1 Deus 

revélase en 

Xesucristo 

3.2. O credo 

sintese da 

acción 

3.1. amosa 

interese por 

recoñecer o 

carácter 

relacional da 

divinidade 

3.1.1. coñece e describe as 

características do Deus cristián 

3.1.2. localiza rasgos das 

divinidades das relixions 

politeístas e as contrasta con Deus 

3.2.1. recoñece, describe e acepta 

ca persoa necesita doutro para 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

2,5 

 
10 

6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 
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salvífica de 

Deus 

3.2. vincula o 

sentido 

comunitario da 

trinidade coa 

dimensión 

humán 

alcanzar a sua identidade a 

semellanza de Deus 

3.2.2. elabora materiais donde 

expresa os momentos relevantes da 

hª salvífica 

CCL,CD, CAA, CEC, CSC, SIEP 

 
1-7 

1,4  
6,5% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

4.1. 

Expansión 

da igrexa. As 

primeiras 

comunidades 

4.2. As notas 

da igrexa 

4.1. comprender 

a expansión do 

cristianismo a 

través das 

comunidades 

4.2. xustificar ca 

igrexa é unha, 

santa, católica e 

apostólica 

4.1.1. localiza nun mapa os 

lugares de orixen das primeiras 

comunidades 

4.1.2. reconstrue o itinerario dos 

viaxes de Pablo 

4.2.1. valora a raíz da unidade e 

santidade da igrexa 

4.2.2. elabora materiais onde se 

reflexa a universalidade e 

apostolicidade da igrexa 

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

1-7 

8,9 

 

 
11,9 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (4 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser humán creado a imaxe de Deus e os 

animais. 

1.2. Relacioar a condición de criatura co orixen divino. 

1.3. Explicar a orixen da dignidade do ser humán como criatura de Deus. 

1.4. Entender o sentido e finalidade da acción humán. 

Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia (5 criterios) 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia da igrexa (2 criterios) 

TOTAL: 14 criterios 
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A ensinanza da Relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

humán e dende e para a vida persoal, social, relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas e relixiosas. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo coas principáis relixions, antropoloxías.. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humáns e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido plena á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis existenciáis 

e cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 
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10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e paz interior. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a TV e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida 

pesoal e social. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 

2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 
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que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 
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3º ESO 
 

  BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxet 

ivos 

Ponder 

acion 

1.1. A 

natureza 

human 

desexa o 

infinito 

1.2. A 

búsqueda do 

sentido da 

morte, o 

dolor 

1.1. recoñece o 

desexo de 

plenitude que 

ten a persoa 

1.2. compara 

distintas 

respostas frente 

a finitude do 

ser humán 

1.1.1. comparte situacions nas que 

recoñece a exisencia humán de 

felicidade e plenitude 

1.2.1. valora a experiencia pesoal 

frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2.2. selecciona esceas de películas 

que amosen a búsqueda do sentido 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3,8 

 

 

1,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

ruptura do 

home con 

Deus: o 

pecado 

2.2. O relato 

do pecado 

orixinal 

2.1. descubrir 

co pecado 

radica no 

rechazo a 

Deus 

2.2. distinguir 

a verdade 

revelada no 

relato do 

xénese 

2.1.1. analiza e comenta situacións 

actuáis onde se expresa o pecado 

como rechazo de Deus 

2.2.1. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada e 

recrea un relato da verdade 

revelada sobre o pecado orixinal 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, SIEP 

1,7 

 

 

1,7 

5 

 

 

2,14 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A persoa 

transformada 

por o 

encontro con 

Xesús 

3.1. recoñece 

co encontro 

con Cristo 

cambia a 

forma de 

comprender as 

cousas 

3.1.1. busca biografías de conversos 

3.1.2. expresa xuizo respetuosos 

sobre a novedade có encontro con 

Cristo introduce nas persoas 

3.2.1. comparte textos, vídeos para 

describir as consecuencias na vida 

dos cristians do encontro con Cristo 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

6 

 

 

7,12 

 

6,25% 

 

 

6,25% 
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 3.2. a 

pertenencia a 

Cristo supón 

unha nova 

forma de 

comportarse 

3.2.2. comparte textos e mensaxes do 

noso encontro con Cristo 

 

CAA, CD, CCL,SIEP 

   

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa 

lugar de 

encontro con 

Cristo 

4.2. 

Experiencia 

de plenitude 

con Cristo 

4.3. A 

experiencia 

da fé 

4.1. tomar 

conciencia do 

vínculo do 

encontro con 

Cristo 

4.2. valorar a 

experiencia de 

plenitude con 

Cristo 

4.3. ver na 

cultura a 

riqueza da fé 

4.1.1. busca, selecciona a experiencia 

dunha persoa que encontrou a Cristo 

na igrexa 

4.2.1. escoita testemuñas e debate con 

respeto a cerca da plenitude de vida 

que expresase neles 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristian foi xeneradora de 

cultura ó longo da historia 

4.3.2. defende a influencia da fé no 

arte, no pensamento, nas costumes.. 

 

CCL,CAA, SIEP, CSC, CEC 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

4,11 

 
9 

 

 

10,13 

6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Recoñecer o desexo de plenitude que teñen as persoas. 

1.2. Comparar razoadamente as distintas respostas frente á finitude do ser 

humán. 

Bloque 2. A revelación: Deus intereven na historia (2 criterios) 

2.1. Descubrir có pecado radica no rechazo á intervención de Deus na 

propia vida. 

2.2. Distinguir a verdade revelada do ropaxe literario no relato do Xénesis 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (2 criterios) 
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3.1. Recoñece e aprecia có encontro con Cristo cambia a forma de 

comprender o mundo e as persoas. 

3.2. Comprender ca pertenencia a Cristo conleva un novo xeito de 

comportarse ante a vida. 

Bloque 4. Pertenencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa. 

4.2. Valorar críticamente a experencia de plenitude que promete Cristo. 

4.3. Identificar na cultura a riqueza e beleza que xenera a fé. 

A ensinanza da relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

humán e dende e para a vida pesoal, social, relixiosa.. 

2. Favorecer a maduración integral da personalidade dende unha 

educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto pesoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes morales, cívicas e democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende o respeto e no 

diálogo cas principáis relixions. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián no diálogo cas 

testemuñas de persoaxes relevantes e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños 

para resolver problemas humans e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación de traballos en equipo. Promovemos a cultura 

bíblica para ser máis feliz na vida. 

- Instrumentos de avaliación: 

1. Caderno de clase: o caderno de clase permítenos ter reflexadas a maioría 

das actividades que se fan na aula. No caderno valoraremos aspectos como: 

orde, limpeza, corrección das actividades, comprensión das mesmas. 
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2. Intervención na clase: permítenos valorar no só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, expresión, interpretación sobre 

unha situación. 

3.  Realización de actividades na clase: o aproveitamento do tempo na clase 

e a realización das tarefas é un valor que debemos ter en conta, por iso, 

debe ser consciente de dito valor e de que o mestre anotará positiva ou 

negativamente a realización de ditas tarefas. 

4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, as veces poden ser actividades de reforzo ou de 

ampliación dependendo do ritmo de traballo e capacidade do alumno/a. 

5. Traballos de investigación: ca finalidade de que axude ó alumno/a a 

comprender e ampliar conceptos, faránse na clase ou na casa. 

6.  Participación, actitude e interese na clase: son elementos que temos quee 

valorar, por iso, trataremos que o alumnado participe, teña unha actitude 

adecuada as normas da clase e amose interese. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non será a calificación 

final do alumno/a, senon a de comprobar que han adquirido os 

aprendizaxes que considerábamos fundamentáis. 

4º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

1.1. As 

relixions: 

búsqueda do 

sentido da 

vida 

1.1. o ser 

human creado 

a imaxen de 

Deus 

1.2. distinguir 

a intervención 

1.1.1. identifica os rasgos principáis 

nas relixions monoteístas 

1.1.2. busca información sobre as 

respostas das relixions ás preguntas 

do sentido 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

2,12 

 

6,25% 
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1.2. 

Plenitude na 

experiencia 

relixiosa 

de Deus na 

historia en 

resposta a 

búsqueda do 

sentido 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experienza relixiosa 

1.2.2. debate as diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 

CD, CCL,CCA,CEC, CSC, SIEP 

 

1-7 

1,8 6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE NA HISTORIA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

fidelidade 

de Deus á 

alianza do 

amor 

2.2. A 

figura 

mesiánica 

do Servo de 

Yahveh 

2.1. valora as 

accions de Deus 

fiel ó longo da 

historia 

2.2. aprecia a 

novedade entre 

o Mesías 

sufrinte e o 

Mesías político 

2.1.1. aprecia a fidelidade de Deus 

que atopa na historia de Israel 

2.1.2. toma conciencia dos momentos 

da sua historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus 

2.2.1. clasifica e compara os rasgos 

do Mesías sufrinte e político 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 

CEC,CAA, SIEP, CCL, CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

8,13 

 

 
3,15 

 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A 

chamada de 

Xesús a 

colaborar con 

Él xenera 

unha 

comunidade 

3.1. descubrir a 

iniciativa de 

Cristo para 

formar unha 

comunidade 

que orixina a 

igrexa 

3.2. coñecer e 

apreciar a 

invitación de 

Xesús a 

colaborar na 

sua misión 

3.1.1. localiza, selecciona e 

argumenta nos textos evanxélicos a 

chamada de Xesús 

3.2.1. lee de xeito comprensivo un 

evanxeo, identifica e describe a 

misión salvífica de Deus 

3.2.2. busca e identifica persoas que 

actualizan hoxe a misión de Xesús e 

expon en grupo por qué continuan a 

misión de Xesús 

 

CCL,CAA,CSC,SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

9 

 

 
6,14 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A 

pertenencia a 

Cristo 

ilumina 

todas as 

dimensions 

do ser 

humán 

4.2. A 

autoridade 

eclesial ó 

servizo da 

verdade 

4.3. A misión 

do cristian 

no mundo: 

facer unha 

civilización 

do amor 

4.1. valorar que 

Cristo xenera 

unha forma 

nova de usar a 

razón e a 

liberdade 

4.2. distinguir 

ca autoridade 

está ó servizo 

da verdade 

4.3. relacioar a 

misión do 

cristián cá 

construcción do 

mundo 

4.1.1. elaborar xuizos a partir de 

testemuñas que usen a razón, a 

liberdade… 

4.1.2. ter o hábito de reflexioar 

buscando o ben ante as eleccions que 

se lles ofrece 

4.1.3. ser consciente das diferentes 

formas de vivir a afectividade 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica 

cómo reconoce nelas a verdade 

4.2.2. reconoce e valora as 

autoridades na igrexa 

4.2.3. xustifica acontecimentos na 

igrexa que haxan defendido a 

verdade 

4.3.1. debate sobre as iniciativas que 

colaboran na construcción dun 

mundo de amor 

 

CCL, CAA, CEC, CSC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

 
 

4,10 

 

 

 

 

7,11 

 

 

 
5,12 

 

 
 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 

 
6,25% 

 

 

 

 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser human creado a imaxen de Deus e 

os animáis. 

1.2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 

humans de resposta a búsqueda do sentido. 

Bloque 2. A revelación. Deus interveñe na historia (2 criterios) 

2.1. Recoñecer e valorar as accions de Deus fiel ó longo da historia. 
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2.2. Comparar e apreciar a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación ( 2 criterios) 

3.1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

3.2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na sua misión. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Descubrir e valorar que Cristo xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de expresar a afectividade da persoa. 

4.2. Distinguir ca autoridade está ó servicio da verdade. 

4.3. Relacioar a misión do cristian ca construcción do mundo. 

A ensinanza da relixión nesta etapa busca desenrolar no alumno/a as 

capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experienza human 

e dende e para a vida persoal, social e relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo intengral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa de a historia, dende a realidade 

do respeto e no diálogo con as principais relixions e antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe no diálogo con testemuñas e 

problemas e interrogantes do mundo actual. 
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6. Educar a dimensión cívica e moral dende á aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para dar solucion a problemas humans e 

sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 
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2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 

que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 
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7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 

5. INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES E DOS 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Os elementos transversales son importantes, xa que permiten unha 

formación continua, formativa e integradora na que se recalca o desenrolo 

das competencias personáis e a habilidade social dentro do ámbito da 

liberdade, a xutiza, a igualdade, o pluralismo cultural, a conviencia, o 

respeto e o fomento da tolerancia. 

A educación en valores e os contidos transversales sempre estiveron 

presentes no currículum escolar, pero non figuraban de xeito explícito nos 

contidos, e entendíanse como aspectos que podían traballarse. Nestes intres, 

xa no se limitan só á formación cultural do alumno/a, senon a formación 

cívico-ética dos alumnos/as en todos os valores ós que aspira a sociedade. 

A educación en valores a perfilamos como a resposta máis adecuada e 

inmediata a unha educación democrática e plural. O proxecto curricular 

contempla os contidos transversais como exes vertebradores dunha 

educación en valores que debe estar presente de xeito sistemático e 

integrador en todo o contido desta área. Istes valores concibense como o 

conxunto de contidos pertenecentes a campos de coñecemento moi diverso, 
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que deben ser abordados cun enfoque multidisciplinar e que se aprecian 

de maneira integrada tanto nos obxetivos como nos contidos de todas as 

áreas e materias, e polo tanto moi especialmente na relixión. 

Asume e trat os contidos transversais e a educación en valores no como un 

anexo ou complemento, senón como algo inherente e intrínseco ó propio 

proxecto. Esta disciplina asume valores e os fundamenta dende unha 

perspectiva cristian. Se pretende axudar ós alumnos/as: 

- a tomar conciencia da sua propia dignidade. 

- aprender a relacioarse e respetar ós demáis. 

- adiestrarse na convivencia pacífica e solidaria. 

- adquirir compromisos de colaboración na construcción dunha sociedade 

cada vez mellor. 

1. Relación de contidos transversáis 

- Educación moral e cívica: para a convivencia respetando o estado de 

dereito, os dereitos e liberdades fundamentáis recollidas na constitución. 

As finalidades e plantexamentos deste tema son: detectar e criticar os 

aspectos inxustos da realidade, construir formas de vida máis xustas, 

adquirindo comportamentos e principios dacordo coa xustiza e o bienestar 

colectivo, respetar a autonomía dos demáis e fomentar o diálogo como forma 

de solucionar diferenzas. 

-  Educación para a paz, a solidariedade e os dereitos humans: a través 

diste tema plantexase e pretendese cos alumnos/as comprendan co concepto 

de paz non é meramente a ausencia de guerra, senon que é contrario a 

todo tipo de violencia, xa sexa persoal, social ou estructural. A paz é 

defensa dos dereitos humans, desarme, comprensión, tolerancia, desenrolo 
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para todos. Por iso perseguimos que : xenere posicions de defensa mediante 

o coñecemento de persoas e situacions significativas, promovendo o valor 

da dignidade e dos dereitos fundamentais referentes ás persoas e os pobos; 

buscar solucions dialogadas; crear hábitos e habilidades para o respeto, a 

convivencia, a solidariedade entre pobos e culturas que vivan dentro e fora 

da nosa comunidade e país. 

-  Educación para a igualdade: sen dubida a educación escolar debe 

plantexar e contribuir a facer realidade a igualdade de oportunidades 

para todas as pesoas e pobos, especialmente nas relacions homes-mulleres, 

eliminando toda discriminación derivada da pertenencia a un 

determinado sexo, raza, cultura, pobo o relixión. Tres serían os obxetivos 

que queremos acadar: analizar criticamente a realidade e desenrolar 

actitudes de tolerancia, respeto e igualdade, especialmente hacia as persoas 

e pobos máis marxinados; correxir xuizos discriminatorios e consolidar 

hábitos na tolerancia; crear hábitos sociáis para o respeto, a convivencia 

a solidariedade entre os pobos e culturas que viven dentro e fora do noso 

país. 

- Educación para a saúde- educación sexual: iste tema plantexa e propon 

cos alumnos/as desenrolen ó máximo a sua capacidade de vivir en 

armonía con eles mesmos, cos demáis e con seu entorno. A educación sexual 

é parte integrante deste tema, concibese nun sentido amplo, non só nos seus 

aspectos biolóxicos, senon tamén nos seus aspectos afectivos, emocionáis e 

de relación social. Os obxetivos serían: adquirir información suficiente e 

científica de todos os aspectos relacionados cunha saúde adecuada para a 

sua idade e crecemento, así como da sua sexualidade; consolidar actitudes 
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de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa sexualidade; 

integrar a sexualidade e su educación na formación da pesoa dende unha 

perspectiva global e completa; crear un hábito de vida saudable, un 

consumo racional dos alimentos; valorar o tempo libre, o ocio como 

desenrolo da pesoa nunha educación integral. 

- Educación ambiental: pretende cos alumnos/as entendan a necesidade, 

non só dende un punto de vista intelectual, senon tamén actitudinal, de 

participar activamente na conservación e mellora do medio ambiente. Por 

tanto, dos serían os obxetivos: comprender os principáis problemas 

ambientáis e adquirir a responsabilidade ante o medio ambiente no cole, 

na casa, na cidade e no campo. 

-  Educación do consumidor e usuario: iste tema debe contribuir o 

desenrolo integral dos alumnos/as dotándoos de valores que posibiliten a 

construcción dunha sociedade máis xusta, solidaria, responsable, capaz de 

mellorar a calidade de vida de todos. Un apartado importante que debe 

abordarse neste tema é: desenrolar un coñecemento dos mecanismos do 

mercado así como dos dereitos do consumidor; crear unha conciencia 

crítica ante o consumo e ensinar a valorar criticamente os medios de 

comunicación. 

- Educación vial: deben sensibilizarse ante os accidentes de tráfico e outros 

problemas de circulación e adquirir conductas de seguridade vial como 

peatons e como futuros usuarios dos vehículos. Deben amosar interese por 

descubrir e diferenciar os comportamentos viales incívicos e inmorais dos 

correctos; tomar conciencia de respetar tanto ó peatón como ó conductor. 
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- Educación en novas tecnoloxías e para os medios de comunicación: a 

importancia dunha sociedade do coñecemento baseada en gran medida no 

avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios de 

comunicación fan que a educación nestes temas sexa un dos valores máis 

importantes. Deberíamos: potenciar o uso e coñecemento dos novos medios 

tecnolóxicos, desenrolar normas de conducta e actitudes correctas no uso 

indicando a su vez os perigros e erros que debense evitar. Este valor estará 

presente en moitas actividades esixidas en cada curso, sen que signifique 

que non se teña enconta como contido conceptual o actitudinal. 

6. A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A relixión aporta a competencia cultural e artística, unha valoración 

crítica da cultura a luz do evanxeo, motivando ó mesmo tempo o aprecio 

da propia cultura e a estima de otras tradicions culturáis e relixiosas. A 

cultura e a historia europea e a propia española non poden ser 

comprendidas e asumidas se precindimos do feito relixioso presente sempre 

na historia dos pobos. 

Con relación a competencia social e cívica, a relixión aporta a 

fundamentación e xerarquización dos valores e virtudes que contribuen a 

educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno/as, na 

orde a facer posible a maduración na corresponsabilidade, na 

solidariedade, na libertade, na xustiza e caridade. Todo como expresión 

coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
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Procuramos mellorar as relacions interpersoáis baseadas en principios e 

valores que emanan da persoa de Cristo e axudan a afrontar as situacions 

de conflicto mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores 

xenuinamente cristians. No máis profundo do cristian xurde o valor da 

fraternidade universal, de ahí, que as esixencias éticas da convivencia, 

participación respeto a diversidade sexan consecuencias da fé cristian. 

A ensinanza relixiosa aporta elementos básicos en canto o logro da 

competencia na comunicación liguística pois sirvese do lenguaxe 

académico, dos lenguaxes que conforman a cultura que transmitese na área 

de relixión, así como dos lenguaxes da propia ensinanza relixiosa. 

O diálogo da fé coa cultura contribue á competencia lingüística na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, nos diversos medios 

de comunicación cá acción de Deus ha usado sobre o home. Su revelación 

é rica en diversos lenguaxes. Así, o lenguaxe bíblico e a sua riqueza de 

expresión e simboloxía, o lenguaxe doctrinal e su precisión conceptual, 

analítica e argumental, o lenguaxe litúrxico e a sua cercania o lenguaxe 

dos símbolos do pobo cristián, o lenguaxe, en fin, testimonial que fai 

posible a transmisión vital do coñecido. 

A competencia para a autonomía e iniciativa pesoal non podera levarse a 

cabo no alumno/a se non comenza a exercitarse no coñecemento de sí 

mesmo, no seu ser máis profundo, nas suas potencialidades, na sua 

dignidade e no seu sentido. A formación relxiosa católica aporta a dita 

competencia unha cosmovisión que da sentido a vida e, por tanto ó sentido 

da cultura e da identidade mesma da pesoa. Unha cosmovisión que fai 
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posible a formación integral do alumno/a frente a visions parciáis e 

determinantes da propia liberdade. 

En sintese, a ensinanza relixiosa non se reduce a unha ensinanza de 

valores, dirixese á persoa concreta nas suas raíces, nas suas posibilidades 

humáns e sobre todo, dirixese ó ser humán na sua finalidade trascendente. 

Todo iso conleva o ofrecimento do evanxeo da salvación de Xesucristo, para 

que unha vez coñecido, surja a humanidade nova chea de homes e 

mulleres novos conforme ó designio de Deus. A ensinanza relixiosa 

contribue positivamente ó desenrolo da competencia de aprender a 

aprender no estudio e reflexión do Mensaxe cristián facilitando o impulso 

do traballo en equipo por seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo 

non só unha proposta consensuada de valores e actitudes, senon un marco 

de referencia aceptado voluntariamente segús as suas conviccións, que ten 

que ser a base na búsqueda da verdade e do ben. 

A ensinanza relixiosa estructurase a partir de catro dimensions que 

fundamentan as competencias específicas da ensinanza relixiosa católica: 

a dimensión cultural e histórica, a dimensión humanizadora, a 

dimensión ético-moral e a dimensión epistemolóxica. Estas dimensions 

aportan tamén elementos con referencia as competencias básicas, xa 

analizadas, e orientan e clarifican as competencias e capacidades 

específicas da área de relixión católica. 

- A dimensión cultural e histórica: está presente na ensinanza relixiosa, 

dado co patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiológico que gran 

parte das sociedades reciben do pasado está vertebrado por contidos 

relixiosos. Neste sentido, a relixión ha dado os seus frutos na arte, nos 
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sistemas de significación moral, na creación popular e na acción social. O 

alumno/a non só debe coñecer, senon que poderá comprender e asumir os 

valores que conlevan o coñecemento do feito relixioso na sua expresión 

artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

-  A dimensión ético-moral: explicita as esixencias morais que conleva o 

mensaxe cristián. Na relixión católica ofrécese unha determinada maneira 

de ver a vida, e na sua base atópase un concepto do home, un núcleo 

referencial de ideas e creencias e a proposta dunha escala de valores e 

principios. A ensinanza relixiosa expon, fundamenta e xerarquiza os 

valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 

personalidade do alumno, en orden a posibilitar a sua maduración na 

responsabilidade, no exercicio da solidariedade e daa caridade. Todo isto, 

como expresión coherente dun coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

Con todo, estamos fundamentando un dos valores básicos, a sua dignidade 

como ser humán, como fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter 

como obxetivo reproducir sen máis o modelo de sociedade existente, terá 

que dispoñer ós alumnos/as para que poidan abordar criticamente esa 

sociedade e intervir nela para cambiala ou modificala. 

-  A dimensión humanizadora: faculta ó alumno/a para dar resposta ós 

seus interrogantes máis radicales, facendo posible, a sua vez, a formación 

de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. O alumno/a 

necesita, motivacións para amar, para construir unha pesonalidade máis 

humán, para ilusionarse nos proxectos de vida altruistas e desinteresados. 

O testemuño de homes e mulleres santos na historia constitue un referente 

continuo para a autoasimilación de valores máis xenuinamente cristians. 
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- A dimensión epistemolóxica: preséntase no ámbito escolar, na sua 

estructura disciplinar, có carácter científico có que se abordan as ciencias 

da relixión e a teoloxía. Sus contidos son saberes cunha fundamentación 

e unha metodoloxía científica propia, implantados cun rigor e tradicción 

no nosos entorno culturas. Su estatuto epistemológico orixinal entra no 

ámbito educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de 

saberes e racionalidade que operan na escola. 

A síntese teolóxica é unha dimensión básica e, a su vez, o obxetivo xeral 

que irá desenrolándosee e aplicándose en cada unha das etapas e cursos 

con referencia a cada un dos núcleos temáticos que conforman a síntese 

teolóxica.: o fenómeno relixioso, a cultura e historia da relixión, a biblia, 

Deus Pai, Xesucristo, o Espíritu Santo, a igrexa, os sacramentos, a liturxia, 

a vida cristian, a mora e os valores, a Virxen María. A partir destas 

dimensions concretamos e desenrolamos as competencias específicas da 

materia de relixión, a competencia cultural e histórica, a competencia 

humanizadora, a competencia ético-moral, e todas as demáis contribuindo 

tamén as competencias básicas comuns a todas as materias. 

-  Competencias clave: descriptores e desempeños 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística - comprender o sentido dos 

textos 

- usar vocabulario axeitado 

e normas ortográficas para 

elaborar textos 

- escoita, lee e comprende os 

contidos e os relatos bíblicos 

- elabora mapas 

conceptuáis cos contidos da 

unidade 

Competencia dixital - comprende os mensaxes 

dos medios de comunicación 

- dialoga sobre os 

aprendizaxes descubertos no 

cine-forum 
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Aprender a aprender - xestiona os recursos e as 

motivacions persoais no 

aprendizaxe 

- identifica estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples... 

- amosa interese por o uso 

dos recursos da unidade 

- logra experiencias de 

aprendizaxe gratificantes 

Social e cidadan - amosa disponibilidade 

para a participación activa 

nos ámbitos de 

participación establecidos 

- participa na resolución de 

actividades e no desenrolo 

de diálogos e debates 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

- amosa iniciativa persoal 

para iniciar o promover 

novas accions 

- ten unha actitude positiva 

derivada da interiorización 

dos contidos e valores 

aprendidos 

Cultura e histórica - valora os diversos núcleos 

temáticos que conforman a 

sintese teolóxica 

- investiga sobre o sentido 

da vida nas relixions 

monoteístas 

Humanizadora e ético- 

moral 

- coñece e aprecia os valores 

e virtudes xenerados no 

mensaxe cristian que se 

realiza na igrexa 

- expresa como para 

descubrir o sentido cotidián 

e último da vida é necesario 

ter unha boa xerarquía de 

valores 

Sentido trascendente - comprender co ser humán 

precisa atopar motivos para 

dar un sentido último a sua 

vida 

- expón en que consiste o 

sentido último da vida 

humán 

 

7. ATENCIÓN AS MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DAS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

A importanza crecente dunha sociedade do coñocemento baseado en gran 

parte no avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios 

de comunicación social fan que a educación nestes temas sexa un dos 

valores máis importantes actualmente, de ahí, que incorporemos na 

secuenciación de contidos diferentes páxinas web que faciliten ó seu uso. 
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Dos serían os obxetivos a conseguir: potenciar o uso e coñecemento dos novos 

medios técnicos de que dispoñamos para educar e formar, desenrolar 

normas de conducta e actitudes correctas no seu uso indicando tamén os 

peligros e erros que temos que evitar. 

Este valor estará presente en toda a educación secundaria, con todo, e moi 

especialmente como contido procedimental estará presente en moitas das 

actividades exisidas en cada curso, sin que signifique que no se teñan en 

conta como contido conceptual o actitudinal. A ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

no só dunha maneira instrumental, que resulte útil ó estudante na 

búsqueda da información o resolución de problemas plantexados na clase, 

senon procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. 

As redes sociáis o as ferramentas de construcción e manipulación de imáxes, 

por exemplo son instrumentos que permiten novas fórmulas de expresión 

da cultura e a identidade persoal que hai que aprender e dominar. 

8. ESTRATEXIAS DA ANIMACIÓN Á LECTURA E DESENROLO 

DA EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA 

Unha das queixas dos profesores é que os alumnos/as teñen grandes 

dificultades para comprender textos escritos, paraííredactar e para 

expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha área como relixión, que 

transmitese e aprende a través de textos, a falta da competencia lingüística 

convértese nun dos obstáculos ós que enfrentanse os profesores. Parece, por 

tanto, preciso que os materiais incorporen elementos que melloren a 

comprensión dos alumnos/as. Entón, incorporaremos sesions de lectura 
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realizada polo profesor para que o alumno/a tome conciencia da 

entonación, separación….. seguidamente leen todos os alumnos/as e 

posteriormente á explicación de textos fanse preguntas sobre ó leído e 

despoís unha corrección oral na que o alumno/a teña que explicar a sua 

resposta ós compañeiros. A perioricidade da lectura é diaria. As actividades 

nas que se potenciarán ós alumnos/as ó longo do curso sobre leer, escribir 

e expresarse de forma oral serán os seguintes que servirán para os catro 

cursos da ESO: leerán en voz alta textos bíblicos, artículos e resúmenes de 

actividades, farán exercizos escritos, redactarán traballos e, expondrán de 

maneira oral os traballos en grupo onde expresen a actividade mandada 

có seu correspondente parte do traballo. 

9. REALIZACIÓN DE TRABALLOS MONOGRÁFICOS 

INTERDISCIPLINARES, PROXECTOS INTEGRADOS …. 

A interdisciplinariedade axuda ós alumnos/as a integrar conceptos, teorías, 

métodos e ferramentas de varias materias. Así consiguen profundizar na 

comprensión dos temas complexos, preparánse mellor para á resolución de 

conflictos, formulara preguntas, xa que non se limitan só á visión parcial 

dunha materia. As razóns que nos levan a ofrecer ó noso alumnado unha 

educación interdisciplinar son mitas e variadas, entre ellas destacamos: a 

urxencia de anticipar futuras necesidades ante o cambiante entorno social, 

laboral e profesional. Estes cambios perfilan un horizonte no que será 

necesario cós futuros cidadans, dentro e fora do seu ámbito, sexan capaces 

de comprender e abordar novos problemas, ter un pensamento flexible e 

comunicarse eficazmente. 
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Para poder enfrentarse con éxito á sociedade do coñecemento o noso 

alumnado ten que comprender cómo se construe o coñecemento, cómo as 

disciplinas compleméntanse e ten que adquirir destrezas transversáis que 

integran e reforzan os aprendizaxes profundos, e así facer frente os desafíos 

do porvenir. Os alumnos/as deben aprender a resolver poco a poco 

problemas cada vez máis complexos; na programación didáctica istes 

aprendizaxes se evidencian en actividades e tarefas complementarias. 

Levaránse a cabo traballos monográficos, proxectos integrados u outros que 

o centro establezca. 

10. METODOLOXÍA 

Entendemos a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accions organizadas e planificadas polo profesor de xeito 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar o aprendizaxe ó 

alumno/a e o logro dos obxetivos plantexados potenciando o desenrolo das 

competencias clave dende unha perspectiva transversal. 

A metodoloxía didáctica deberá guiar os procesos de ensinanza- 

aprendizaxe desta materia, e dará resposta a propostas pedagóxicas que 

consideren á atención a diversidade e o acceso de todo o alumnado á unha 

educación común. Así mesmo, emplearánse métodos que, partindo da 

perspectiva do profesor como orientador e facilitador do desenrolo 

competencial do alumno, se axusten ó nivel inicia deste e teñan en conta 

á atención a diversidade e o respeto polos distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

Fomentarase unha metodoloxía centrada na actividade e participación do 

alumno/a que favorezca o pensamento racional e crítico; o traballo 
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individual e cooperativo na aula, que conleva a lectura, investigación, así 

como as diferentes posibilidades de expresión. Integraranse referencias a 

vida cotidiá e ó entorno inmediato do alumno/a. 

Estimularase a reflexión e o pensamento crítico, así como os procesos de 

construcción individual e colectiva do coñecemento, e se favorecerá o 

descubrimento, a investigación, o espíritu emprendedor e a iniciativa 

persoal. Levaránse a cabo actividades para profundizar nas habilidades e 

os métodos de recopilación, sistematización e presentación da información 

e para aplicar procesos de análise, observación e experimentación 

adecuados ós contidos das materias. Emplearánse metodoloxías activas que 

contextualizen o proceso educativo, que presenten de maneira relacionada 

os contidos e que fomenten o aprendizaxe por proxectos, centros de interese, 

o estudos de casos, favorecendo a participación, experimentación e 

motivación do alumno/a ó dotar de funcionalidade e transferibilidade ós 

aprendizaxes. Igualmente adoptaránse estratexias interactivas que 

permitan compartir e construir o coñecemento e dinamizar a sesión da 

clase mediante intercambio verbal e colectivo de ideas. 

A orientación da práctica educativa da materia abordaráse dende 

situacións-problemas de progresiva complexidade, dende planteamentos 

máis descriptivos ata actividades e tarefas que demanden un análise e 

valoración de carácter máis global, partindo da propia experiencia dos 

alumnos/as e mediante a realización de debates e visitas a centros de 

interese. Usaremos tecnoloxías de información e de comunicación de xeito 

habitual no desenrolo do currículo tanto nos procesos de ensinanza como 

de aprendizaxe. 
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A metodoloxía debe partir da perspectiva do profesor como orientador e 

facilitador do desenrolo competencial do alumno/a. Un dos elementos 

fundamentáis na enseñanza por competencias é despertar e manter a 

motivación hacia o aprendizaxe no alumnado, ó que implica un novo 

plantexamento do seu papel, máis activo e autónomo, conscinte de ser o 

responsable do seu aprendizaxe e, a tal fin, o profesor ten que ser capaz de 

xenerar no alumno/a curiosidade e necesidade por adquirir os 

coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas 

competencias. Dende esta materia se colaborará na realización por parte 

do alumnado de traballos de investigación e actividades integradas que 

impliquen a un ou varios departamentos de coordinación didáctica e que 

permitan ó alumno/a avanzar hacia resultados de aprendizaxe de máis 

de unha competencia ó mesmo tempo. 

En resumo, dende un enfoque baseado na adquisición de competencias 

clave cuyo obxetivo non só é saber, senon saber aplicar ó que se sabe e 

facelo en diferentes contextos e situacións, precisanse distintas estratexias 

metodolóxicas entre as que destacaremos: 

1. plantexar diferentes situacións de aprendizaxe que permitan ó 

alumnado ó desenrolo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 

establecer diferenzas e semellanzas…. 

2. potenciar no alumnado a autonomía, creativiade, reflexión e espíritu 

crítico. 

3. contextualizar os aprendizaxes de tal xeito có alumnado aplique os seus 

coñecementos, habilidades máis alá dos contidos da propia materia e sexa 

capaz de transferir os seus aprendizaxes a contextos diferentes do escolar. 
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4. potenciar no alumnado procesos de aprendizaxes autónomo, nos que 

sexa capaz, dende o coñecemento das características do seu propio 

aprendizaxe, de fixarse os seus propios obxetivos, plantearse interrogantes, 

planificar o seu traballo, buscar e seleccionar información, comprobar e 

contrastar os resultados e avaliar o seu proceso de aprendizaxe. 

5. fomentar unha metodoloxía investigativa, na que o alumnado dende o 

coñecemento adquirido formule hipóteses na relación ós problemas 

plantexados e comprobe ós resultados dos mesmos. 

6. usar distintas fontes de información así como diversificar os materiais e 

recursos didácticos que usemos para o desenrolo e adquisición dos 

aprendizaxes. 

7. promover o traballo colaborativo, a aceptación mútua e a empatía como 

elementos que enriquezen o aprendizaxe e nos forman como futuros 

cidadans dunha sociedade na que a sua característica principal é a 

pluralidade e a heteroxenidade. Ademáis nos axudará a ver que podese 

aprender non só do profesor senon tamén de quen nos rodea, para lo que 

debemos fomentar as tutorías entre iguais, así como procesos colaborativos, 

de interación baseados sempre no respeto e a solidariedade.. 

8. diversificar estratexias e instrumentos de avaliación. 

A asignatura de relixión usará unha metodoloxía que respeterá os 

seguintes principios: 

- recoñecemento do rol do docente: o docente é pieza clave na elaboración 

e implantación das actividades da aula axustadas ó grupo concreto que 

está ensinando. A sua formación resulta, polo tanto, fundamental á hora 

de garantizar o éxito do proceso de aprendizaxe. 
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- adaptación ó ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respetando o 

desenrolo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar dun xeito adecuado ó concreto e ó abstracto, o traballo 

individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos 

conceptuáis. 

- respeto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes, non todos os 

estudantes son iguais, non todos aprenden do mismo xeito. A atención a 

diversidade e o desenrolo da inclusión comenza na asunción deste 

principio fundamental. 

- consideración da dimensión humanista: todos os aprendizaxes estarán ó 

servizo da formación humana. A asignatura de relixión, dende a sua clave 

personalizadora, require que todo aprendizaxe, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio-afectivo nos sexan considerados fin en sé mesmos sino 

que estén ó servizo da formación integral do ser humán. 

- respeto pola curiosidade e inquedanzas dos estudantes, consideración dos 

intereses e expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, 

de xeito que se garantice un aprendizaxe significativo. 

- seguimento dos criterios de avaliación , para facilitar o cumplimento 

destes principios metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, 

global e formativa ó longo do proceso de ensinanza aprendizaxe, e 

sumativa ó final do proceso, de xeito que se avalie o nivel de logro 

alcanzado. A avaliación obxetiva garantiza unha valoración axeitada da 

dedicación e rendimento dos alumnos/as. 
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- desenrolo dun aprendizaxe en equipo ou cooperativo, o estudo e reflexión 

do cristianismo, é unha asignatura axeitada para desenrolar o traballo en 

equipo. 

- utilización educativa dos recursos tecnolóxicos: a ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

non só dun xeito instrumental, que sexa útil para ó estudante, senon 

procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. As 

recdes sociáis ou as ferramentas de construcción e manipulación de imaxes, 

son instrumento que permiten novas formas de expresión da cultura e a 

identidade persoal que hai que aprender a dominar. 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA APRENDIZAXE 

1. Criterios xeráis de avaliación 

 Amosar interese por aprender. 

 Participar na clase. 

 Realizar as tarefas na clase. 

 Presentar de forma limpia e ordenada os traballos. 

 Tener unha actitude de respeto polos compañeiros e profesor. 

 Estar atento na clase, respetando o tempo de traballo. 

Os criterios de avaliación para cada curso xa están anteriormente escritos. 

2. Procedimentos de avaliación 

- avaliación inicial: o inicio do curso é fundamental saber o grado de 

coñecemento co alumno/a ten sobre os contidos que imos traballar. Con 

esta información o profesor podrá planificar os novos aprendizaxes, esta 

avaliación facilita información para adecuar o proceso educativo ás 

posibilidades persoáis do alumno/a, ás suas necesidades e asegurar su 
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motivación para aprender. Efectuarase ó inicio do curso e o inicio das 

distintas unidades didácticas. 

-  avaliación continuada: é a avaliación que levamos ó longo do curso, 

pretende describir e interpretar paro mellor, non tanto medir e clasificar. 

Levase a cabo de xeito continuo ó longo do proceso educativo, xa que o 

aprendizaxe é continuo e polo tanto resulta necesario seguir paso a paso os 

progresos, dificultades, etc do alumno/a. Ten un carácter 

fundamentalmente formativo e orientador. Aporta información sobre a 

adquisición de conceptos, o dominio de procedementos e a asimilación de 

valores. Para levala a cabo usaremos como técnica fundamental a 

observación continuada, que farase mediante os rexistros de observación, 

seguimento de tarefas, intervencions e producciones do alumno/a. 

O referente da avaliación serán o punto de partida de cada alumno/ e os 

obxetivos didácticos-criterios de avaliación das distintas unidades 

didácticas. A avaliación continua permitiranos non só observar como vai 

aprendendo o alumno/a senon que tamén informaranos das dificultades 

que se presenten, as posibles causas das mesmas, etc. deste xeito podremos 

orientar ó alumno/a a superar as dificultades. 

A avaliación continua será realizada polo equipo docente que actuará de 

xeito colexiado ó longo do proceso de avaliación e na adopción das 

decisions do mesmo, coordinados polo tutor/a. 

Tamén nos permite informara ás familias a través das tutorías, e de un 

modo máis formal por escrito, al menos tres veces en cada curso del ciclo. 

Para ello, ó longo de cada curso, dentro do período lectivo, realizaránse 

para cada curso ó menos 3 sesions de avaliación, entendidas como a 
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reunión do equipo docente coordinado polo tutor/a para intercambiar 

información e adoptar decisions sobre o proceso de aprendizaxe do 

alumno/a orientadas á sua melloría. 

- avaliación final: supón unha valoración do tipo e grado de aprendizaxe 

alcanzado polo alumno/a ó rematar unha determinada secuencia 

didáctica. 

Proporciona un balance aproximado da asimilación dos contidos e da 

situación na que atópase a clase en xeral, e cada alumno/a en particular, 

co que permítenos orientarles para as suas novas experiencias de 

aprendizaxe ou volver a traballar aspectos que non foron moi satisfactorios. 

A avaliación final é unha consecuencia da avaliación continua. Se 

describirán aqueles aspectos que se consideren relevantes e que o equipo 

docente considere que debe coñecer o alumno/a ou a sua familia. 

3.  Instrumentos da avaliación 

- caderno da clase: consideramos fundamental o caderno xa que reflexa a 

inmensa maioría das actividades realizadas, neste caderno valoramos 

aspectos como: orde, limpeza, realización de todas as tarefas, corrección 

das actividades, comprensión das mesmas. 

-  intervencions na clase: nos permite valorar non só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, a expresión, a interpretación sobre 

unha situación ou problema, etc. 

- realización das tarefas na clase: o aproveitamento do tempo da clase e a 

realización das tarefas encomendadas é un valor que temos que considerar 

e fomentar no noso alumnado, por ello, debe ser conscente de dito valor e 
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que nos como mestres anotamos positava ou negativamente que realizen 

ditas actividades. 

- tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido no 

proceso de avaliación, estas actividades no caso dalguns alumnos/as poden 

ser actividades de reforzo, porque poseen un ritmo máis lento ou para 

superar algunhas carencias ou dificultades, e actividades de ampliación 

porque ó seu ritmo é ó adecuado. 

- pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que ó 

consideremos se propondrán pequenos traballos nos que á investigación e 

a realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a outros contextos. Istes 

traballos poden realizarse na clase ou na casa e buscarán información e a 

expondrán despois os seus compañeiros/as. 

- participación, actitude e interese na clase: deben ser elementos có profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a teña unha actitude 

axeitada as normas establecidas e amose interese polo aprendizaxe. 

 
- actividade fináis da unidade: serán actividades globáis, o seu obxetivo 

non será a calificación final do alumno/a senon á de comprobar que han 

adquirido aqueles aprendizaxes que consideramos básicos. Se nalguns 

existiese un alto índice de alumnos/as que non os adquiriesen, volveríamos 

a traballalos. 

4. Criterios de calificación: a calificación dos alumnos/as á realizaremos 

sobre os instrumentos ou estándares anteriormente definidos, asignándolle 

a cada un un valor ponderado que se observa no punto 4 da programación. 
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Os alumnos/as que non superen o curso levarán a cabo unhas actividades 

realizadas durante o curso e evaluaranse no mes de setembro. 

5. Seguimento da avaliación didáctica 

O procedimento para realizar o seguimento da programación didáctica 

farémolo coincidir cás sesions de avaliación nas que consideraremos entre 

outros os seguintes aspectos: 

- sesión de avaliación tras a avaliación inicial: nesta sesión de avaliación, 

como consecuencia da valoración realizada estudiarase se a planificación 

prevista é axeitada ou non en canto a: se o alumno/a posee coñecementos 

previos necesarios para abordar a programación e, en caso contrario, 

tomaremos medidas a adoptar nos contidos e secuenciación; se as estratexias 

previstas son ás axeitadas; se o tipo de tarefas é ó adecuado para o grupo. 

-  sesions da primeira e segunda avaliación: analizarase o desenrolo da 

programación preguntándonos entre outras cousas os seguintes aspectos: se 

o alumno/a adquiriu os coñecementos e competencias previstas e si a 

organización temporal está a ser a axeitada; se as estratexias metodóloxicas 

que vimos desenrolando son ás adecuadas, etc 

- Sesión da terceira avaliación: grado no que se desenrolou a programación; 

valoración dos resultados académicos; en que medida funcionaron as 

propostas de mellora; valoración do conseguido, análise das dificultades 

atopadas, revision de aspectos da programación. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

As actuacións previstas nesta programación contemplan intervencions 

educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacionss, intereses, etc coa finalidade de 
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facilitar o acceso ós aprendizaxes propios desta etapa así como a 

adquisición das competencias clave e o logro dos obxetivos. 

A metodoloxía proposta e os procedementos de avaliación planificados no 

alumno/a posibilitan a capacidade de aprender por si mesmos e promoven 

o traballo en equipo, fomentando unha metodoloxía centrada na 

actividade e participación do alumnado, que favorezca o pensamento 

racional e crítico, o traballo individual e cooperativo na aula que conlleva 

a lectura e a investigación, así como as diferentes posibilidades de 

expresión. Como primeira medida proponse actividades e tarefas nas que ó 

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando situacions de aprendizaxe que se centren só no desenrolo dalgún 

deles, permitindo un axuste destas propostas ós diferentes estilos de 

aprendizaxe. Outra medida é a inclusión de actividades e tarefas que 

requiran a cooperación e traballo en equipo, á axuda entre iguáis 

permitirá co alumno/a aprenda ademáis estratexias, destrezas e 

habilidades que permitan o desenrolo das suas capacidades e a 

adquisición das competencias clave. 

As distintas unidades didácticas elaboradas para o desenrolo desta 

programación contemplan suxerencias metodolóxicas e actividades 

complementarias que facilitan o reforzo como ampliación para o 

alumno/a. De igual xeito calquera unidade e as diferentes actividades 

serán flexibles e podranse plantexar de forma ou número diferente para 

cada alumno/a. Ademáis podrán implantarse actuacions de acordo ás 

características individuais do alumnado, propostas na normativa vixente 

e no proxecto educativo, que contribuan á atención a diversidade e a 
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compensación das desigualdades, dispoñendo pautas e facilitando os 

procesos de detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe tan 

pronto como se presenten, incidindo positivamente na orientación 

educativa e na relación cas familias para que apoien o proceso educativo 

dos seus fillos/as. 

Estas actuacions levaránse a cabo a través de medidas de carácter xeral con 

criterios de flexibilidade organizativa e atención inclusiva, co obxeto de 

favorecer a autoestima e expectativas no alumnado e obter o logro dos 

obxetivos e as competencias clave da etapa: agrupamentos non 

discriminatorios, reforzo, recuperación…. Estas medidas inclusivas teñen 

que garantir o dereito de todo o alumnado de alcanzar o máximo desenrolo 

persoal, intelectual, social, emocional en función das suas características 

e posibilidades, para aprender a ser competente e vivir nunha sociedade 

en continuo proceso de cambio, con obxeto de facilitar que todo o 

alumnado alcance a sua titulación. 

Respecto o grupo será preciso coñecer as suas debilidades e fortalezas no 

referido á adquisición das competencias e funcionamento interno a nivel 

relacional e afectivo, ello permitirá planificar ben as estratexias 

metodolóxicas máis adecuadas, unha correcta xestión da aula e un 

seguimento sistematizado das actuacions no referente á consecución dos 

logros colectivos. Se todos os profesores amosan preocupación por adaptarse 

á sensibilidade e forma de ser de cada alumno/a, o profesor de relixión 

aínda debe ser máis sensible, dada a natureza desta materia, dende esta 

preocupación e sensibilidade, debe atender especialmente aqueles 

alumnos/as que teñan dificultade de adaptación, que estean desmotivados, 
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desmoralizados, sen autoestima, sen interese polos estudos. A este tipo de 

alumnado debe adicarse unha atención máis personalizada. 

Para aqueles alumnos/as que amosen interese pola relixión ou por algún 

tema en particular, podense ofrecer materiais e actividades de ampliación 

e profundación. En calquera caso, o departamento de relixión debe ter en 

conta a diversidade do alumnado, tratando de dar resposta tanto ós que 

amosan dificultades para desenrolar o proceso educativo como aqueles que 

teñen capacidade e interese por profundizar nos temas. 

 Avaliación inicial: será un dato fundamental na atención a 

diversidade xa que nos informará das diferenzas existentes no grupo, 

así como si hai algún alumno/a que destaque sobre os demáis por sus 

carencias ou dificultades o por ter un desenrolo superior ó resto do 

grupo. Ista avaliación levarase a cabo tanto polos informes realizados 

polos profesores como por la observación continuada e sistemática que 

levarase a cabo na primeira quincena do curso. 

 Atención individualizada: neste sentido a atención a diversidade 

levarase a cabo mediante un seguimento e apoio sitemático do 

profesor sobre cada alumno/a. 

 Actividades de reforzo ou ampliación: unha vez detectado algún tipo 

de dificultade, ademáis do apoio prestado polo profesor, se 

propondrán tarefas de reforzo ou recuperación que axuden ó 

alumno/a a superar as mesmas. Non podrán ser estereotipadas senon 

que vamos axustalas ás necesidades ou carencias específicas de cada 

alumno/a. 
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 Apoio ou reforzo: nalgúns casos, se as dificultades fosen moi 

significativas contaríamos có apoio doutro profesor sempre dentro da 

aula. 

 Actividades de ampliación/profundización/enriquecimento: para os 

alumnos/as que amosen unha maior capacidade dentro do grupo, 

estando sempre axustadas ás características de dito alumnado. 

Á hora de plantexar medidas de atención a diversidade temos que recabar 

en primeiro lugar, información sobre cada grupo: número de alumnado, 

funcionamento do grupo, fortalezas que se identifican no grupo no 

referente ó desenrolo de contidos, necesidades que se tiveran identificado, 

aspectos a ter en conta á hora de facer traballos cooperativos, tipos de 

recursos que necesitanse adaptar ó nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

A avaliacion inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como 

conxunto, senon tamén información acerca de diversos aspectos 

individuais nos estudantes, a partir deles podremos: 

 identificar ós alumnos que necesiten un maior seguimento ou 

personalización das estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. 

 Establecer conclusions sobre as medidas curriculares a adoptar, así 

como os recursos que vanse emplear. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai usar con cada alumno 

 fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada 

alumno/a. 
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13. CONTRIBUCIÓN DA RELIXIÓN Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

NIVEL 

CCBB 

COMUNICACIÓN 

LINGUÍSTICA 

RAZOAMENTO 

MATEMÁTICO 

INTERACIÓN MUNDO 

FÍSICO E NATURAL 

DIXITAL TRATA- 

MENTO INFORMA 

1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

- usar debates 

- conceptos 

propios análise 

social 

- escoita, 

argumentación e 

exposición 

- ideas e 

opinions 

- comprender, 

analizar e 

avaliar os 

mensaxes 

 - coñecer os perigros 

medioambientais 

- defender o consumo 

responsable e 

respetuoso có medio 

natural 

- saber interpretar 

un mapa e localizar 

puntos xeográficos 

- usar internet 

para o acceso e 

coñecemento de 

temas tratados nas 

unidades 

didácticas 

4º ESO   

NIVEL 

CCBB 

SOCIAL E 

CIDADAN 

CULTURAL E 

ARTÍSTICA 

APRENDER A 

APRENDER 

AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

PERSOAL 

1º ESO - educar no 

respeto as 

diferentes 

relixions. 

- tomara 

conciencia dos 

propios 

pensamentos, 

valores. 

- usar o diálogo 

- recoñecer e 

aceptar as 

normas de 

convivencia 

- coñecer e 

respetar os 

dereitos humans 

- ter sentimentos 

compartidos non 

excluentes. 

- recoñecer e 

valorar o legado 

das relixions no 

patrimonio 

cultural. 

- coñecer e 

valorar a 

diversidade 

cultural evitando 

a 

discriminación. 

- valorar o 

patrimonio 

artístico e tratar 

de conservalo. 

- fomentar a 

conciencia das 

propias capacidades. 

- impulsar o traballo 

en equipo. 

- favorecer a 

confrontación 

ordenada e crítica 

das opinions. 

- usar o diálogo, o 

debate para o 

intercambio de ideas. 

- estudar casos e 

cuestions sobre os 

que asumir unha 

postura persoal e 

plantexar 

solucions 

- elaborar un 

pensamento propio 

e desenrolar a 

capacidade crítica 

- fomentar a 

capacidade de 

tomar decisions. 

 

2º ESO 

 

3º ESO 

 

4º ESO 
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1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 - asumir 

responsabilidade 

cívica e social 

   

     

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS, REALIDADE E DEUS 
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  Obxetivos didácticos (basados nos criterios de avaliación)  

1. Recoñecer e valorar ca realidade é un don de Deus. 

2. Identificar a orixen divina da realidade. 

3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- reflexionamos 

- as relixions e o cristianismo 

- Deus actúa na realidade 

- o mito da caixa de Pandora 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa por escrito os sucesos 

no que recoñece ca realidade é dada 

1.1. recoñecer e valorar ca 

realidade é un don de Deus 

CCL,CAA, 

CSC, CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. avalia sucesos e situacións nas 

que pon de releve isa realidade 

  caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.1. argumenta a orixen do mundo 

como froito do amor de Deus 

1.2. identificar a orixen divina 

da realidade 

CCL 

SIEP 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.3.1. explica cás suas palabras a 

orixe da creación nos relatos 

1.3. contrastar a orixen da 

creación nos relatos relixiosos 

CCL 

CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. DEUS, CREACIÓN E MORAL 
 

  Obxetivos didácticos (baseados no criterio de avaliación)  

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- experienzas humans e cristiáns 

- a moral católica do medio ambiente 

- a creación 

- Xesús mestre espiritual 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru aval 

1.4.1. coñece e sinala as diferencias entre 

a explicación teolóxica e científica 

1.4. diferencia a explicación teolóxica 

e científica da creación 

CCL 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. respeta a autonomía entre as 

explicacions teolóxicas e científicas 

 
CEE traballo 
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UNIDADE 3. DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

5. Coñecer, contrastar e apreciar os acontecementos da historia de Israel 

6. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distintas etapas da historia 

de Israel 

7. Distinguir e comparar o procedimento có que Deus manifestouse nas distintas etapas da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia 

2.1. A historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía e profetismo 

- experiencias humans e cristians 

- Deus revélase na historia da salvación 

- Aprendo da biblia: Deus actúa na historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. coñece e interpreta unha línea do 

tempo da historia de Israel 

2.1. coñece, contrasta e aprecia os 

distintos acontecimentos de Israel 

CMCT 

CAA, CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. amosa interese pola historia de 

Israel e dialoga con respeto 

 CEC, CSC Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.1. busca relatos bíblicos e selecciona 

xestos e palabras de Deus 

2.2. identifica os modos de 

comunicación de Deus na historia 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.3.1. explica de xeito oral e por escrito 

accions de Deus no pobo de Israel 

2.3. compara o procedemento con que 

Deus manifestase nas etapas de Israel 

CCL 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESÚS DE NAZARET 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

8. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A divinidade e a humanidade de Xesús - Xesucristo e a hª da salvación 

- Experienzas humanas e cristians 

- O mensaxe e milagres de Xesús 

- A parábola do sembrador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

3.1.1. identifica e clasifica as diferenzas 

da natureza human e divina de Xesús 

3.1. distingue en Xesús os rasgos da sua 

natureza human e divina 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo 

actitude 

3.1.2. esforzarse por comprender as 

manifestacións de ambas naturezas 

 CAA Caderno, 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 5. EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

9. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. Os evanxeos: testemuña e anuncio - A moral relixiosa de Xesús 

- Valores humans e cristians. Os valores dos Dez 

Mandamentos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. recoñece os rasgos da persoa de 

Xesús e diseña ó seu perfil grazas ós 

evanxeos 

3.2. identifica a natureza e finalidade 

dos evanxeos 

CCL 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 6. EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.3. Composición dos evanxeos - Resurrección e historia da salvación 

- Proceso de formación dos evanxeos 

- Cristo resucitou 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. ordea e explica cas suas palabras 

os pasos na formación dos evanxeos 

3.3. coñece e comprende o proceso de 

formación dos evanxeos 

CCL 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presencia de Xesucristo na igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - Experiencias humáns e cristians 

- A liturxia e o bautismo 

- Orixen do bautismo 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 
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2º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.1.1. sinala e explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa, 

sacramentos, autiridad e caridade 

4.1. comprender a presencia de 

Xesucristo hoxe na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, XESUCRISTO E EUCARISTÍA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - O sacramento da eucaristía 

- A última cea 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. sinala, explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa 

4.1. comprende a presenza de 

Xesucristo na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. IGREXA, ESPÍRITU SANTO E CONFIRMACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

10. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. O Espíritu Santo edifica continuamente a igrexa. - O sacramento da confirmación 

- O espíritu de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. coñece cos sacramentos son accions 

do Espíritu para construir a igrexa 

 CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu nos 

sacramentos coas etapas da vida 

4.2. recoñece a acción do Espíritu na 

vida da igrexa 

SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.3. toma conciencia da acción do 

Espíritu para o crecemento persoal 

 
SIEP Caderno 

traballo 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1. DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 
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  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

11. Establecer diferenzas entre o ser human creado a imaxen de Deus e os animais 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A persoa human, criatura de Deus libre e 

intelixente 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Deus persoa e relixión 

- A fé de Abrahán 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

1.1.1. argumenta a dignidade do ser 

human en relación con outros seres vivos 

1.1. establece diferenzas entre o ser 

human e os animáis 

CCL,CAA 

CSC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.2.1. debate de forma xustificada e 

respetuosa a orixen do ser human 

1.2. relacioar a condición de criatura 

ca orixen divina 

CCL,CSC 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 2. DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

13. Explicar a orixen da dignidade do ser human como criatura de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. O fundamento da dignidade da persoa - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- A vida cristian e a dignidade 

- Mis competencias e capacidades 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

 

 

1.3.1. valora a dignidade de toda pesoa 

cá independencia das suas capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuáis.. 

1.3. explica a orixen da dignidade do 

ser human como criatura de Deus 

CAA 

CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 
UNIDADE 3. ACCIÓN HUMÁN E MORAL CATÓLICA 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

14. Entender o sentido e a finalidade da acción humán 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. O ser human colaborador da creación de Deus - Comenzamos e reflexionamos 
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- Experienzas humáns 

- Acción humán e moral católica 

- A acción humán de Xesús 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.4.1. clasifica accións do ser human que 

respetan o destruen a creación 

1.4. entender o sentido e a finalidade 

da acción human 

CSC,SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. diseña un plan no que se incluen 

ó menos 5 necesidades e as posibles 

solucions para levalas a cabo 

 CMCT 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 4. REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

15. Coñecer e aceptar que Deus revelase na historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Revelación e relación con Deus 

- Deus comunicase para salvarnos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

2.1.1. busca e elixe persoas significativas 

do pobo de Israel e analiza a resposta de 

fé neles 

2.1. coñece e acepta que Deus revelase 

na historia 

CCL,CAA 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 5. REVELACIÓN E FÉ CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

16. Comprender e valorar ca fé é a resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus internven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A fé cristian 

- A fé en Xesús salvador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. interesase por coñecer e valorar a 

resposta da fé ó Deus que revelase 

2.2. comprende e valora ca fé é a 

resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Cuadeno 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 6. CÓMO INTERPRETAR A BIBLIA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

17. Coñecer e definir a estructura e organización da Biblia 

18. Coñecer e respetar os criterios do maxisterio da igrexa en torno á interpretación bíblica 

19. Recoñecer na inspiración a orixen da sacralidade do texto bíblico 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.2. Orixen, composición e interpretación dos libros 

sagrados 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A interpretación da biblia 

- Deus nos fala na biblia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.3.1. identifica, clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

2.3. coñece e define a estructura e 

organización da biblia 

CCL 

CEC 

 

2.4.1. localiza e esquematiza os criterios 

recollidos na dei verbum sobre a 

interpretación da biblia 

2.4. coñece e respeta os criterios do 

maxisterio da igrexa en torno a 

interpretación bíblica 

CCL 

SIEP 

 

2.5.1. señala nos textos a presenza de 

Deus que se comunica co home 

2.5. recoñece na inspiración a orixen 

da sacralidade do texto bíblico 

CCL,CAA 

CSC 

 

2.5.2. coñece e xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e human 

 CCL 

CAA 

 

 

UNIDADE 7. O DEUS CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

20. Amosar interese por recoñecer o carácter relacional de divinidade na revelación de Xesús 

21. Vinculara o sentido comunitario da trinidade ca dimensión relacional humana 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1 Deus revelase en Xesucristo. Deus uno e trino - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O Deus uno e trino 

- Deus ama as persoas 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. coñece e describe as características 

do Deus crisitian 

3.1. amosa interese por recoñecer o 

carácter relacional da divinidade 

CCL, 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

3.1.2. coñece rasgos das divinidades 

politeístas e as contrasta con Deus cristia 

 CD 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 
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3.2.1. acepta ca persoa necesita doutro 

para alcanzar a sua identidade 

3.2. vincular o sentido comunitario da 

trinidade ca dimensión relacional 

human 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. FÉ, CREDO E VIDA ETERNA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

22. Descubrir o carácter histórico da formulación do credo cristian 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. O credo, sintese da acción salvífica de Deus na 

hª 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O credo e a fé na vida eterna 

- O xuizo máis importante 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. elabora materiáis onde expresanse 

os momentos relevantes da hª salvífica e 

as relaciona cas verdades de fé do credo 

3.3. descobre o carácter histórico da 

formulación do credo cristian 

CD 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. A IGREXA CATÓLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

23. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras comunidades cristians 

24. Xustificar ca igrexa é unha, católica e apostólica 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. Expansión da igrexa, as primeiras comunidades 

4.2. As notas da igrexa 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Identidade da igrexa católica 

- Colaborar coa igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. localiza nun mapa os lugares de 

orixen das 1ª comunidades 

4.1. comprende a expansión do 

cristianismo a traves das comunidades 

CCL,CMC, 

CD,CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.1.2. explica a difusión do cristianismo 

no mundo pagano 

 CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.1. describe e valora a raíz da 

unidade e santidade da igrexa 

4.2. xustifica ca igrexa é unha, santa, 

católica e apostólica 

CCL,CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. elabora materiais usando as 

tecnoloxías da información 

 CD, SIEP, 

CEC 

Caderno 

traballo 
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3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

   
actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: A PERSOA BUSCA A DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

25. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A natureza human desexa o infinito - O desexo human de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa e completa situacions nas 

que recoñece a esixencia human de 

felicidade e plenitude 

1.1. recoñece o desexo de plenitude 

que ten a persoa 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. O SENTIDO CRISTIANO DA VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

26. Comparar razoadamente distintas respostas frente a finitude do ser human 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A búsqueda do sentido na experienza da 

enfermedade, a morte, o dor, etc 

- O sentido da vida para as relixions monoteístas 

- Cambia a tua vida 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. analiza e valora a experienza 

persoal frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2. Compara distintas respostas frente 

á finitude do ser human 

CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. selecciona documentais que 

amosan a búsqueda do sentido 

 CD, CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. O PECADO, O PERDÓN E A UNCIÓN 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

27. Descubrir o pecado radica no rechazo á intervención de Deus na propia vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A ruptura do home con Deus por o pecado 

2.2. O relato bíblico do pecado orixinal 

- Deus revelase na historia e perdoa o pecado 

- Reflexionamos 

- Os sacramentos de curación 

- O primeiro pecado 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. comenta situacions actuáis onde 

expresase o pecado como rechazo de Deus 

2.1. descobre có pecado está no rechazo 

á intervención de Deus na propia vida 

CCL,CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada do 

ropaxe literario 

2.2. distingue a verdade revelada do 

ropaxe literario no relatod do Xénesis 

CCL,CAA, 

SIEP,CEE 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDEN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

28. Recoñecer e apreciar co encontro con Cristo cambia a forma de comprender o mundo, as persoas, a 

realidade e a historia 
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CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - A vocación e o Orden 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. busca e selecciona biografía de 

conversos 

3.1. recoñece e aprecia co encontro con 

Cristo cambia moitas cousas na vida 

das persoas 

CCL, 

CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.1.2. expresa xuizos respetuosos sobre a 

novedade co encontro con Cristo 

introduce na forma de entender o mundo 

 CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, MORAL E VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

29. Comprende ca pertenencia a Cristo supón unha nova forma de comportarse na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - Reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. comparate textos, vídeos para 

describir as consecuencias que ten na 

vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende ca pertenencia a Cristo 

supon unha nova forma de 

comportamentos 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

30. Comprender ca pertenencia a Cristo conlleva unha nova forma de comprender na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - O encontro con Cristo cambia a vida 

- O compartir como valor e solución 

Estándares aprendiazaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. describe as consecuencias que ten 

na vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende que ó pertenecer a 

Crsito nos comportamos doutra forma 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 
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UNIDADE 7. MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

31. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenencia a Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, lugar de encontro con Cristo - Diferentes experiencias 

- Misión e organización da igrexa 

- A igrexa primitiva: a primeira comunidade 

cristian 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. busca a experiencia dunha persoa 

que encontrara a Cristo na igrexa 

4.1. ten conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa 

CCL, CA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. HISTORIA DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

32. Valora criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. Experiencia da plenitude no encontro con Cristo - Diversas experiencias 

- A historia da igrexa 

- Os comenzos da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. escoita testimonios e debate de 

forma respetuosa acerca da plenitude da 

vida que expresase neles 

4.2. valora criticamente a experiencia 

da plenitude que promete Cristo 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 9. FÉ, ARTE E CULTURA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

33. Identifica na cultura a riqueza e a beleza que xenera a fé 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A experiencia da fé xenera unha cultura - O arte e a cultura cristián 
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4º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
- Deus e o arte 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristián xenerou cultura ó 

longo da historia 

4.3. identifica na cultura a riqueza e 

a beleza que xenera a fé 

CCL, CSC, 

CEC 

 

4.3.2. defende a influencia da fé no arte, 

o pensamento, os costumes, a educación 

 CCL, CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS UNIVERSAIS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

34. Aprende e memoriza os principáis rasgos comunes das relixions 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. As relixions: búsqueda do sentido da vida - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- As relixions universáis 

- A universalidade das relixions 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. identifica os rasgos principais nas 

relixions monoteístas 

1.1. aprende os principáis rasgos 

comunes das relixions 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. busca información das distintas 

relixions ás preguntas do sentido da vida 

 CCL,CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 
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Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

35. Compara e distingue a intervención de Deus na historia dos intentos humanos de resposta á búsqueda da 

vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A plenitude na experiencia relixiosa: a 

revelación de Deus na historia 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Experiencia relixiosa e revelación de Deus 

- Unha gran experiencia relixiosa 

Estándares de aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa 

1.2. compara a intervención de Deus 

na historia dos intentos humans de 

respostar á búsqueda do sentido 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. analiza as diferencias entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 CCL,CSC, 

SIEP,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. DEUS, HISTORIA E IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

36. Recoñece e valora as accions de Deus fiel ó longo da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A fidelidade de Deus á alianza có ser human - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Deus e a historia da igrexa 

- Deus fala a través da historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. identifica e aprecia a fidelidade 

de Deus que se atopa na hª de Israel 

2.1. recoñece e valora as accions de 

Deus fiel ó longo da historia 

CCA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. toma conciencia e agradece os 

momentos da sua historia nos que 

recoñece a fidelidade de Deus 

 CAA 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. EL MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

37. Compara e aprecia a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías político 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A figura mesiánica do Servo de Yahveh - Comenzamos e reflexionamos 

- Diversas experiencias 

- A moral católica da vida pública 

- Un mesías político 

Estándares aprendizaxes Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. identifica e clasifica e compara os 

rasgos do Mesías sufrinte e político 

2.2. compara e aprecia a novedade 

entre o Mesías sufrinte e o político 

CCL, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

38. Descobre a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a igrexa 

39. Coñece e aprecia a invitación de Xesús a colaborar na sua misión 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A chamada de Xesús a colaborar con Él xenera 

unha comunidade 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Xesucristo, igrexa e misión 

- Os orixes da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru.aval 

3.1.1. localiza e argumenta en textos a 

chamada de Xesús 

3.1. descubre a iniciativa de Cristo 

para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.1. comprende, identifica e describe a 

misión salvífica de Xesús 

3.2. coñece e aprecia a invitación de 

Xesús a colaborar na sua misión 

CCL, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.2. identifica persoas que actualizan 

hoxe a misión de Xesús e explica por que 

á continuan 

 CCL, 

CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, SACRAMENTO E MATRIMONIO 

 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

40. Descubre e valora que Cristo xenera unha forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser humán 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experienzas 

- O sacramento do matrimonio 

- O amor eterno 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas 

quee exemplizen unha nova forma de 

usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que Cristo 

xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade na persoa 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexioar buscando 

o ben ante as eleccións que se lle ofertan 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diferentes formas de 

vivir a afectividade e prefire á que 

recoñece como máis humana 

 CAA, 

CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

41. Describe e valora que Cristo xenera unha nova forma de usar a razón, a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser human 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas cristians 

- A moral católica da sexualidade 

- Deus crea ó home e á muller 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas de 

como usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que hai unha 

nova forma de usar a razón e a 

liberdade así como a afectividade 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexionar 

buscando o ben 

 CAA,CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diversas maneiras 

de vivir a afectividade e prefire a mellor 

 CAA, 

CEC,CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

42. Distingue ca autoridade está o servizo da verdade 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. A autoridade eclesial está ó servizo da verdade - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias humans 

- A autoridade e a verdade para a igrexa 

- A verdade e a auténtica autoridade 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica cómo 

recoñece nelas a verdade 

4.2. distingue ca autoridade está ó 

servizo da verdade 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

4.2.2. recoñece e valora na igrexa 

distintas figuras que son autoridade polo 

servizo e pola testemuña 

 
CAA, 

CSC, 

CEC 

 

4.2.3. localiza e xustifica acontecementos 

da historia na que a igrexa defende a 

verdade do home 

 CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 9. OS CRISTIANS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

44. Relacioar a misión do cristiano cá construcción do mundo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A misión do cristian no mundo: construir a 

civilización do amor 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experiencias 

- A civilización do amor 

- O futuro de felicidade e salvación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.3.1. investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais do seu entorno que 

colaboran na civilización do amor 

4.3. relacioar a misión do cristian coa 

construcción do mundo 

CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un 

conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e 

colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a 

relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a 

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na 

resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo 

en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma 

e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva 

científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas 

ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria.  

 

O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de 

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e 

proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e 

constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. 

 

No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir 

documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de 

programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a 

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para 

elaborar proxectos técnicos. 

 

O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións 

dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos 

relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. 

 

O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 

esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores 
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básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. 

Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía 

máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. 

 

Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para 

aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes 

recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito 

seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 

é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de 

información. 

 

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras 

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar 

o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista 

tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas 

técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de 

montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son 

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as 

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de 

información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de 

cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 

información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 
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2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, de 

maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

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

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

desenvolvemento persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

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

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

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

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

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

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

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 3º de E.S.O. 8 

C.P.I. Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN (Lugo) 

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada.  

 

Neste sentido, a comunicación lingüística (CCL) desenvolverase na medida en que o 

alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, 

explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e 

parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de 

resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, 

competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e 

sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade 

tecnolóxica. 

 

A competencia dixital (CD) desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da 

información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e 

para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas 

automáticos. 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender (CAA), as actividades deben permitir que 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 

Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas (CSC) alcanzaranse procurando que o 

alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e 

respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 

desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) conséguese nesta materia a través 
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do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en 

dispositivos, circuítos ou sistemas.  

 

E a conciencia e as expresións culturais (CCEC) reflíctense na análise da influencia dos 

fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 

sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 

desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa 

participación cidadá e co desenvolvemento persoal. 
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4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o 

que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

Obxectivos ESO Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 l 

 o 

 B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A 

tecnoloxía como resposta ás necesidades 

humanas. 

 

 B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas 

para resolver problemas técnicos. 

 B1.1. Identificar e describir as etapas 

necesarias para a creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 

comercialización, investigar a súa influencia 

na sociedade e propor melloras desde o 

punto de vista tanto da súa utilidade como 

do seu posible impacto social. 

 TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá 

solución a un problema técnico, mediante o 

proceso de resolución de problemas 

tecnolóxicos. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 o 

 B1.3. Planificación e construción de 

prototipos ou maquetas mediante o uso 

responsable de materiais, ferramentas e 

técnicas axeitadas. 

 

 B1.4. Traballo en equipo. Distribución de 

tarefas e responsabilidades. Seguridade no 

ámbito de traballo. 

 

 B1.5. Documentación técnica. 

Normalización. Utilización das tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

 B1.2. Realizar as operacións técnicas 

previstas nun plan de traballo utilizando os 

recursos materiais e organizativos con 

criterios de economía, seguridade e respecto 

polo ambiente, e valorando as condicións do 

contorno de traballo. 

 TEB1.2.1. Elabora a documentación 

necesaria para a planificación da construción 

do prototipo. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá 

solución a un problema técnico, mediante o 

proceso de resolución de problemas 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito 

responsable e respectuoso. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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Bloque 2: Expresión e comunicación técnica 

Obxectivos ESO Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 f 

 n 

 B2.1. Elementos de información de produtos 

tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

 B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como 

elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

 TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos 

como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B2.2. Documentación técnica asociada a un 

produto tecnolóxico. Aplicacións 

informáticas de deseño gráfico por 

computador ou de simulación.  

 B2.2. Explicar, mediante documentación 

técnica, as fases dun produto desde o seu 

deseño ata a súa comercialización. 

 TEB2.2.1. Produce os documentos 

relacionados cun prototipo empregando 

software específico de apoio. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 

 

Bloque 3: Materiais de uso técnico 

Obxectivos ESO Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B3.1. Materiais utilizados na construción de 

obxectos tecnolóxicos. 

 

 B3.2. Propiedades dos materiais técnicos: 

técnicas de identificación. 

 B3.1. Analizar as propiedades dos materiais 

utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura 

interna, en relación coas propiedades que 

presentan e as modificacións que se poidan 

producir. 

 TEB3.1.1. Describe as características 

propias dos materiais de uso técnico, 

comparando as súas propiedades. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 

 TEB3.1.2. Explica as técnicas de 

identificación das propiedades mecánicas 

dos materiais de uso técnico. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 
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Bloque 4: Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control 

Obxectivos ESO Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 f 

 h 

 o 

 B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei de 

Joule. 

 B4.1. Relacionar os efectos da enerxía 

eléctrica e a súa capacidade de conversión 

noutras manifestacións enerxéticas. 

 TEB4.1.1. Explica os principais efectos da 

corrente eléctrica e a súa conversión.  

 CCL 

 CMCCT 

 b 

 f 

 B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes 

eléctricas, elementos, funcionamento e 

simboloxía. Lei de Ohm. 

 

 B4.3. Instrumentos de medida das 

magnitudes eléctricas básicas. 

 B4.2. Experimentar con instrumentos de 

medida e obter as magnitudes eléctricas 

básicas.  

 

 TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de 

medida para coñecer as magnitudes 

eléctricas de circuítos básicos.  

 CMCCT 

 CAA 

 TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas 

básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 
 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 B4.4. Deseño, simulación e montaxe de 

circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

 B4.3. Deseñar e simular circuítos con 

simboloxía adecuada e montar circuítos con 

operadores elementais.  

 TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos 

eléctricos e electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, díodos LED, 

transistores, motores, baterías, conectores, 

condensadores e resistencias.  

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos 

básicos, utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta cos 

elementos que o configuran. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B4.5. Sistemas de control por computador. 

Elementos básicos de programación. 

 B4.4. Deseñar, montar e programar un 

sistema sinxelo de control. 

 TEB4.4.1. Elabora un programa informático 

que xestione o funcionamento dun sistema 

de control. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación 

Obxectivos ESO Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 
 B5.1. Elementos dun equipamento 

informático. 

 B5.1. Distinguir as partes operativas dun 

equipamento informático. 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun 

computador e é capaz de substituír e montar 

pezas clave. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 f 

 g 

 m 

 B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para 

a procura, a descarga, o intercambio e a 

publicación de información. 

 

 B5.3. Medidas de seguridade no uso dos 

sistemas de intercambio de información. 

 B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información. 

 TEB5.2.1. Manexa espazos web, 

plataformas e outros sistemas de intercambio 

de información. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade 

aplicables a cada situación de risco. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B5.4. Deseño, elaboración e comunicación 

de proxectos técnicos coas tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

 B5.3. Utilizar un equipamento informático 

para elaborar e comunicar proxectos 

técnicos. 

 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e 

software básicos. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente 

equipamentos informáticos e dispositivos 

electrónicos.  

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde 

proxectos técnicos con equipamentos 

informáticos. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS 

 

Tema 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 

1.- A resolución tecnolóxica de problemas. 

2.- Análise de obxectos. 

3.- Deseñar, construír, avaliar. 

4- Distribución e promoción comercial. 

5.- Produtos tecnolóxicos. Obsolescencia. Influencia na sociedade. 

 

Tema 2: Deseño e representación gráfica 

 

1.- Deseño dun produto. 

2.- Normalización. 

3.- Escalas normalizadas. 

4.- Representación de obxectos no sistema diédrico. Vistas. 

5.- Representación de obxectos en perspectiva. 

6.- Debuxar unha figura en perspectiva. 

7.- Liñas normalizadas. 

8.- Anotación. 

 

Tema 3: Os plásticos. Deseño e impresión en 3D 

 

1.- Materiais plásticos. 

2.- Tipos de plásticos. 

3.- Conformado de plásticos. 

4.- Mecanizado de plásticos. 

5.- Repercusións ambientais. 

6.- Impresión 3D. Materiais utilizados. 

7.- Impresoras 3D. Características. 

8.- Proceso de impresión 3D. 

9.- Impresión 3D. Próximos pasos. 

10.- Programas de deseño e control de impresión. 
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Tema 4: Circuítos eléctricos e electrónicos 

 

1.- Electricidade e electrónica. 

2.- Circuítos de corrente continua. 

3.- Magnitudes eléctricas de corrente continua. 

4.- Lei de Ohm. 

5.- Enerxía e potencia. Lei de Joule. 

6.- Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 

7.- Compoñentes eléctricos e electrónicos dos circuítos. 

8.- Análise e montaxe de circuítos característicos. 

 

Tema 5: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 

 

1.- Automatismos e robots. 

2.- Microcontroladores. 

3.- Sistemas de control. 

4.- Elementos dun sistema de control. 

5.- Os cartóns de control e a súa programación. 

6.- Os robots e a súa programación. 

7.- Programación en Scratch. 

 

Tema 6: Intercambio de ideas e divulgación dun proxecto tecnolóxico 

 

1.- O computador como medio de comunicación: Internet. 

2.- Funcionamento de Internet. 

3.- Intercambio e difusión de documentos técnicos na Rede. 

4.- Seguridade na publicación da información. 

 

Tema 7: O computador. Follas de cálculo 

 

1.- O hardware do computador. 

2.- Compoñentes internos dun computador. 

3.- O software do computador. 
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4.- Hardware e software en tabletas e dispositivos móbiles. 

5. -Follas de cálculo: conceptos fundamentais. 

6.- Operadores, fórmulas e funcións. 

7.- Gráficos e diagramas. 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Considerando o calendario escolar e que a materia ten 2 sesións semanais, o total de sesións 

no curso estará en torno ás 70 sesións. Arredor do 10% das sesións perderíanse por diversos motivos 

(excursións, actividades complementarias, …), quedándonos as seguintes sesións efectivas por 

avaliación: 

 

 Avaliación Número de sesións 

 Primeira avaliación 26 

 Segunda avaliación 20 

 Terceira avaliación (final) 17 

 

 A partir de todo isto, establécese a seguinte temporalización da materia: 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

P
ri

m
ei

ra
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 Bloque 1: Proceso de 

resolución de 

problemas tecnolóxicos 

Tema 1: Proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos 
2 sesiónes 

2
6
 s

es
ió

n
s 

Bloque 2: Expresión e 

comunicación técnica 

Tema 2: Deseño e representación 

gráfica 
10 sesións 

Bloque 3: Materiais de 

uso técnico 

Tema 3: Os plásticos. Deseño e 

impresión en 3D 
10 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 

 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

S
eg

u
n

d
a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 4: Máquinas e 

sistemas: electricidade, 

electrónica e control 

Tema 4: Mecanismos  3 sesións 

2
0
 s

es
ió

n
s Tema 5: Circuítos eléctricos e 

electrónicos 
8 sesións 

Tema 6: Programación de sistemas 

electrónicos. Robótica 
5 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 
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Avaliación Bloque temático Temporalización 

T
er

ce
ir

a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 
Bloque 5: Tecnoloxías 

da información e da 

comunicación 

Tema 7: Intercambio de ideas e 

divulgación dun proxecto 

tecnolóxico 

3 sesións 

1
7
 s

es
ió

n
s 

Tema 8: O computador. Follas de 

cálculo 
8 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 

 

 

 

 

4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de 

aprendizaxe, son os seguintes: 

 

Tema 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 

 TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do 

prototipo. 

 TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

 

Tema 2: Deseño e representación gráfica 

 

 TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

 

Tema 3: Os plásticos. Deseño e impresión en 3D 

 

 TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as 

súas propiedades. 

 TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais 

de uso técnico. 
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Tema 4: Circuítos eléctricos e electrónicos 

 

 TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 

 TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

 TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e 

resistencias. 

 TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software específico e simboloxía 

adecuada, e experimenta cos elementos que o configuran. 

 

Tema 5: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 

 

 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema 

de control. 

 

Tema 6: Intercambio de ideas e divulgación dun proxecto tecnolóxico 

 

 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de 

información. 

 

Tema 7: O computador. Follas de cálculo 

 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 

 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. 

 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 

 

4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados 
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de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas 

directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a desenvolver, etc... 

 Probas prácticas diante do ordenador ou no taller. 

 Probas orais. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do caderno de clase. 

 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas na 

clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da integración no 

grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa. 
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5. METODOLOXÍA 

 

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades: 

 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se 

aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate 

a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a tratar, realizar 

unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de 

que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre 

un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, 

ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a 

e da clase en xeral. Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a 

información que necesita para favorecer aprendizaxes significativas e funcionais. 

 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o 

alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de 

temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 

o Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, incluíndo a 

fase de deseño, planificación e construción. 

 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas 

coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán tanto os 

contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

 Actividades de síntese-resume: Para que o alumnado estableza a relación entre os 

distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar mapas 

conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume. 
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 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou 

que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a desenrolar os 

contidos de reforzo. 

 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de 

aprendizaxe realizaranse actividades como a procura de información en outras fontes das 

proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 

 Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e 

sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores. 

 

Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón que haberá que 

axustalas ás características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 

O uso de programas de simulación virtual é unha ferramenta moi utilizada en moita 

actividades tecnolóxicas, así, nesta materia esta ferramenta é moi útil e deberase usar para verificar o 

funcionamento de sistema tecnolóxicos e afianzar os contidos teóricos. 

 

Consecuentemente, o uso de computadores é moi importante xa que, á parte dos programas de 

simulación, hai contidos onde o computador é de uso obrigatorio. 

 

Con todo iso debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativo, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao alumnado e aos seus intereses de tal 

maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En 3º de ESO temos o programa E-Dixgal, o Departamento de Tecnoloxía participa en dito 

programa polo que os libros e demais materias deste curso serán preferentemente en formato dixital e 

empregarán esta nova plataforma. Non hai libro de texto físico. 

 

O alumnado disporá dun ordenador portátil de uso persoal como parte do programa E-Dixgal. 

 

 O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo, na aula de tecnoloxía ou 

nas aulas de informática ou multimedia segundo os contidos ou prácticas que se queiran traballar. 

Outros recursos que se poden utilizar son a proxección de películas de vídeo e a utilización do 

encerado dixital. 

 

Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros 

recursos existentes no centro (aula de tecnoloxía, departamento, biblioteca, etc...). 

 

O alumnado precisará o seguinte material individual: 

 

o Calculadora científica. 

o Memoria USB. 

o Ordenador nas aulas de informática e multimedia. 

o Caderno para apuntes e realización de exercicios escritos. 

o Material de debuxo, se procede. 

o Bolígrafos, lápiz e goma. 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN 

 

7.1.1. Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última 

destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario  para o alumnado que non acade 

cualificación positiva na primeira convocatoria de xuño. 

 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo necesario obter 

unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 

 

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Neste curso terase en conta a seguinte ponderación en función do instrumento de avaliación 

utilizado. 
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Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán 

numerados, e indicarase, se procede, a valoración de cada un, o 

desconto por faltas de ortografía, o tempo para a realización da 

proba, etc... 

40% 
Probas prácticas: Valorarase o manexo do ordenador e 

os programas que forman parte do currículo, o manexo das 

ferramentas e materiais no taller, o respecto das normas de 

seguridade, etc... 

Probas orais: Terase en conta a capacidade discursiva, 

o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

Traballos feitos individualmente: Terase en conta a 

calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a 

variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 

indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 

etc... 40% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos 

proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, 

o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a participación 

no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización dos 

“deberes”, a presentación do caderno de clase, as preguntas que 

se formulan, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e 

interese pola materia, a creatividade e investigación persoal, 

etc... 

20% 

 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

 

NOTA = 0,4 x P + 0,4 x T + 0,2 x A  

onde: 
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 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

No caso de que nunha avaliación non se realizara ningún traballo (individual ou en grupo) 

aplicaríase ás probas realizadas (escritas, prácticas ou orais) unha ponderación do 80%, polo que a 

nota calcularíase da seguinte maneira: 

 

 
onde: 

 

 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a 

ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5. 

 

Ademais para poder facer a nota media da materia será necesario ter como mínimo 3,5 puntos 

sobre 10 en cada unha das tres partes (P, T, A). 

 

Non se recollerá ningún traballo (individual o colectivo) que non se entregue no prazo 

establecido, e que non cumpra os requisitos de formato. 

 

Superarase a materia cando a media aritmética das cualificacións finais de cada avaliación 

sexa como mínimo un 5, podendo facer a nota media con algunha avaliación non superada cando 

a súa nota sexa igual a 4. 

 

O alumnado que o desexe poderá solicitar a realización dunha proba final que recolla os 

contidos de todo o curso. O obxectivo desta proba poderá ser superar a materia suspensa porque a 

media aritmética das avaliacións é menor que 5, ou ben mellorar a nota da convocatoria ordinaria. 
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8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

A reflexión sobre a propia práctica docente é a mellor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

 

Neste sentido, no departamento de Tecnoloxía utilizaranse os seguintes indicadores para 

avaliar o proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

A.-Preparación do ensino da materia 

 

A.1.- Domina os contidos da materia e o marco curricular. 

A.2.- Coñece as características, coñecementos e experiencias do alumnado. 

A.3.- Domina a didáctica da materia. 

A.4.- Organiza os contidos e os estándares de aprendizaxe de maneira coherente co marco 

curricular e as particularidades do alumnado. 

A.5.- As estratexias de avaliación son coherentes cos estándares de aprendizaxe, e permiten 

demostrar a todo o alumnado o aprendido. 

 

B.- Creación dun ambiente propicio para a aprendizaxe 

 

B.1.- Establece un clima de relacións de aceptación, equidade, confianza, solidariedade e 

respecto. 

B.2.- Manifesta altas expectativas sobre as posibilidades de aprendizaxe e desenvolvemento de 

todos os seus alumnos. 

B.3.- Establece e mantén formas consistentes de convivencia na aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de traballo e dispón os espazos e recursos en función 

das aprendizaxes. 

 

C.- Ensino para a aprendizaxe de todo o alumnado 

 

C.1.- Comunica de forma clara e precisa os obxectivos e contidos da materia 

C.2.- As estratexias de ensino son coherentes, motivadoras e significativas para o alumnado 
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C.3.- O contido da clase é tratado con rigorosidade conceptual e é comprensible para o 

alumnado. 

C.4.- Utiliza metodoloxías baseadas nas TIC. 

C.5.- Optimiza o tempo dispoñible para o ensino. 

C.6.- Promove o desenvolvemento do pensamento. 

C.7.- Avalía e recolle o proceso de comprensión e ampliación dos contidos por parte do 

alumnado. 

 

D.- Responsabilidades profesionais como profesor 

 

D.1.- O profesor reflexiona sistematicamente sobre a súa práctica. 

D.2.- Constrúe relacións profesionais e de equipo cos seus compañeiros. 

D.3.- Asume responsabilidades na orientación do seu alumnado. 

D.4.- Propicia relacións de colaboración e respecto cos pais. 

D.5.- Manexa información actualizada sobre a súa profesión, o sistema educativo e normativa 

vixente. 

D.6.- Participa e comprométese con Proxecto Educativo do centro. 

D.7.- Organiza e participa nas actividades colectivas do centro. 

 

Os instrumentos para avaliar os anteriores indicadores poderían ser algúns dos seguintes, 

segundo o caso: 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente. 

 Análise do cumprimento dos diversos aspectos da programación (obxectivos, contidos, 

metodoloxía,...). 

 Análise dos resultados académicos. 

 Reunións entre o profesorado. 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

9.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, polo que implicará un 

seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o curso. En cada 

avaliación intentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación anterior, de 

maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 

Tamén se poderán realizar ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

 

Ao longo do curso aos/ás alumnos/as entregaráselles unha serie de exercicios de repaso dos 

temas da materia pendente, que os entregarán ao/á xefe/a do departamento segundo unhas datas 

establecidas para a súa corrección. No caso de que o profesor/a o estime necesario, poderá realizarse 

unha proba, ben escrita ou oral, e será un método de avaliación que se terá en conta para superar a 

materia. 

 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se indicarán 

puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se terá en conta para 

superar a materia. 

 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas debidamente 

xustificadas. 

 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no calendario de 

exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación positiva tería unha 

convocatoria extraordinaria en setembro para poder acadar os mínimos esixibles e superar a materia. 
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10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para 

construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá repercusión na 

cualificación da materia. 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 

recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 

o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co 

profesorado).  
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11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O 

ALUMNADO REPETIDOR 

 

Para o alumnado repetidor que obtivera una avaliación negativa nesta materia establecerase un 

plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no curso anterior. Este plan, en 

función das características do alumnado, poderá consistir nas seguintes actividades: 

 

 Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán mensualmente, entre 

os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

 

 Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo departamento, 

unha vez por semana. A asistencia será voluntaria. 

 

A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se estableza en 

cada caso. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas 

previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de 

traballo e o seu estilo de aprendizaxe. 

 

Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de 

moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o 

mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de 

aprender. 

 

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver o 

máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos un seguimento o 

máis personalizado posible co fin de que cada alumno/a desenvolva ó máximo as súas 

potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos de alumnos/as que requiran unha atención 

especial referente ao seu proceso de aprendizaxe ou comportamental, incorporaranse actividades 

específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta 

situación ao titor ou á titora correspondente. 

 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

 

Axustar a resposta educativa para este alumnado supón ter claro cales son as necesidades 

educativas que presenta. Pódese afirmar que, en xeral: 

 

 Precisa dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto 

educativo enriquecido e dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

 Require do acceso a recursos e materiais adicionais, que deben ser planificados 

especificamente. 

 Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é conveniente 

que, cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea seguro e satisfeito coa tarefa 

realizada. 

 Precisa participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e ter a 

oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 
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 Élle imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e orixinais, máis 

cá repetición dos contidos. 

 Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación no 

manexo das relacións interpersoais e sociais. 

 

En consecuencia, a sobredotación precisa, por un lado, unha resposta diferenciada e 

diversificada, con estratexias de ensinanza e aprendizaxe de acordo cos recursos intelectuais que 

manexan as persoas que a manifestan. Pero por outro lado, tamén precisa que esa resposta 

diferenciada sexa consecuencia dun continuo de medidas graduais que teñen o seu inicio nas medidas 

de atención á diversidade recollidas nos documentos institucionais do centro. As estratexias 

empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 

 

12.1.1. Medidas de enriquecemento 

 

Estas medidas baséase na individualización da ensinanza e consisten en deseñar programas 

axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se manteñen co seu grupo 

clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias negativas na súa socialización. En 

ocasións, o enriquecemento tense entendido como a elaboración de programas paralelos aos 

ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a eles e que non tiñan conexión coas actividades que 

realizaba o resto da clase.  

 

A día de hoxe recoméndase optar por axustes no programa ordinario, é dicir, por adaptacións 

do currículo que se acomoden ás súas necesidades concretas de aprendizaxe e desenvolvemento e que 

serán tanto máis significativas canto maiores sexan esas necesidades educativas. 

 

Como todas as medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas de maneira integral, 

que van desde as medidas máis xerais nos documentos do centro, pasando polas adaptacións da aula 

(na metodoloxía, nos materiais, nos agrupamentos, etc.) ata chegar á adaptación curricular 

individualizada, que está suxeita a unha regulación específica establecida na nosa normativa. 

 

Na elaboración das adaptacións curriculares individuais de alumnado con sobredotación, o 

máis frecuente é o uso de dous tipos de estratexias: 
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 As adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: consisten en 

aumentar a cantidade  de contidos por aprender nunha ou varias áreas. 

 A ampliación curricular de enriquecemento horizontal: o aumento cuantitativo de 

contidos queda nun segundo lugar, mentres que prevalece a súa profundidade e a realización de 

interconexións entre os contidos que se aprenden. 

 

12.1.2. Traballo por proxectos 

 

A proposta dun enfoque metodolóxico por proxectos facilitará a permanencia no programa do 

grupo, a interdisciplinariedade tan efectiva neste tipo de alumnado e a posibilidade dun avance 

persoal acorde coas propias capacidades. 

 

12.1.3. Medidas de aceleración  

 

Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional baséase 

fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se considere que os 

obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén se é 

unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu desenvolvemento persoal. 

 

É unha medida que aparece recollida na lexislación galega con dúas posibilidades: 

 

 Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 

 Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria.  

 

Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de atención 

menos excepcionais, o alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional e social, xa que do 

contrario pode aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
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13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 

 

13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o obxectivo 

fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 

estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a 

realización individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado. 

 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para 

que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os seguintes: 

 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir 

os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

 Responsabilidade no consumo. 

 Responsabilidade coa sociedade. 

 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

 Aprender a ser respectuoso co entorno. 

 Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, 

de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as 

persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 

 Sensibilidade cas/cos demais. 

 Solidariedade e cooperación. 

 Amizade. 

 Civismo. 
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D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado 

se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 

 Autocoñecemento. 

 Autocontrol das emocións. 

 Aceptación das normas. 

 Alegría e optimismo. 

 

 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

 Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa Tecnoloxía. 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 Elaboración dun vocabulario específico de Tecnoloxía. Nun caderno iranse anotando os 

diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 
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13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que saiba utilizar un 

editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula realmente facilite o 

seu traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado están recollidos no plan de 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación do centro e móstranse a 

continuación: 

 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa con 

preguntas, co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. A pizarra 

dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de 

materiais didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan. 

 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación do/a 

profesor/a, algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital animacións, 

imaxes, vídeos, etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en Internet.  

 

► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos foron 

realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta serve de 

repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran corrixir ou engadir 

algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, corrixe e valora. 

 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios estudantes 

por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios que realizaron en 

formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de documentos para proxectar os 

exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar e 

explicitar valores, etc...  
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► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 

nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros centros, 

profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

 

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a 

pode encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns 

poden ser autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. 

 

Por outro lado, a propia natureza da materia e o seu currículo implica un tratamento das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación moito máis profundo e específico que calquera outra das 

materias que curse o alumnado. 

 

 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de 

Tecnoloxía, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para 

impartir a materia. 

► Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

► Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos/as no centro. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto lingüístico 

serán as seguintes: 

 

► Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia. 

► Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 

educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

► Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

► Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Non se ten previsto realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar no curso. 
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15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 

Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán 

os seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

 

D) Motivos das modificación feitas. 

 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 

 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias, modificarase a anterior táboa segundo os 

resultados obtidos. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as 

necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de 

tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas 

ou obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar 

case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, 

unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de 

Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de 

atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda 

que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría 

dos alumnos chegan en transporte particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas 

instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante 

para a súa formación como persoas entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos 

sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o 

secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o 

coñecemento da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel 

importante na cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso 

da especialidade de Xeografía e Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o 

curso 2021/2021. 

 O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes 

cursos: 

1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos 

para comenzar as tarefas indicadas polo profesor.  



3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dúas nenas con discapacidade intelectual do 

40 por cento, dous alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e 

destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre 

os que atopamosndous alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS 

(adaptación curricular significativa) e outro con serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa 

Introdución, o seguinte: 

A materia de Valores Éticos contribúe á consecución das competencias crave tal e como pormenorizamos 

seguidamente: en relación coa competencia social e cívica afróntase o ámbito persoal e público implícito 

nela: propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática. Ademais de contribuír a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, favorece 

o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, tomar decisións, elixir a forma adecuada de 

comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das decisións adoptadas e das 

consecuencias derivadas das mesmas. Tamén contribúe a mellorar as relacións interpersonales posto 

que traballa as habilidades encamiñadas a lograr tómaa de conciencia dos propios pensamentos, valores, 

sentimentos e accións. Contribúe tamén a desenvolver as competencias relativas ao sentido de iniciativa, 

desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións 

fundamentadas aos problemas éticos. A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, 

así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da 

sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. Ademais, a solución de 

conflitos interpersonales de forma non violenta promueve no alumnado o interese por desenvolver 

actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou 

de calquera outra natureza. Contribúese directamente á dimensión ética da competencia social e cívica, 

favorecendo que os alumnos recoñezan os valores da contorna e, á vez, poidan evaluarlos e comportarse 

coherentemente con eles, ao tomar unha decisión ou ao afrontar un conflito. Así mesmo, débese 

favorecer o coñecemento dos valores universais e os dereitos e deberes contidos na Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, no Convenio Europeo de Dereitos e Liberdades, na Constitución 

Española e en textos ou formulacións. A competencia de aprender a aprender se promove mediante o 

exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. e favorecendo nos alumnos e 

alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. Tamén fomenta o estímulo 

das habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da 

argumentación, a síntese das ideas propias e alleas, a confrontación ordenada e crítica do coñecemento, 



información e opinión. O uso sistemático do diálogo, debate e a argumentación contribúe á competencia 

en comunicación lingüística, porque esixe ejercitarse en escóitaa, a exposición e a argumentación. Por 

outra banda, a comunicación de sentimentos, ideas e opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos 

destas materias, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como o escrito, a valoración crítica das mensaxes 

explícitas e implícitos en fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos medios de 

comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Finalmente, o coñecemento e do uso de 

términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 

Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e 

necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e 

escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta 

polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia 

abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 

discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética 

a quen ten que orientar a nosa conduta. O currículo da materia está estruturado en seis bloques 

temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da 

persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 

xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación 

coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do 

desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo 

do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á 

súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En 

segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 

pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do 

dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de 

ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio 

ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto 

a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o 

enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos 

os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da 

etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 

embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 

 



2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

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

incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

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

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

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



afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á 

súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 
cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en 
conta a atención á diversidade. A materia de valores éticos permite desenvolver metodoloxías activas, 
nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente 
presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías 
da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e 
facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación 
entre docentes.” 
 
A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo 
curso de 4º ESO, o cal a súa vez divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas 
aplicadas para a iniciación á formación profesional). 
 
Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a 
introdución dos estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos 
transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 
 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 
 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o 
cadro que reflicte todo o referido a obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si: 
 

1º DE ESO 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

A 

d 

h 

B1.1. O concepto problemático de 
persoa. Significado etimolóxico. 

B1.2. Características da persoa: 
independencia, racionalidade e li- 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para 
definir o concepto de persoa, 
analizando o seu significado etimo- 
lóxico. 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

l autodeterminación no ser humano. forzo e a vontade persoal. trución, e aprecia a capacidade de 
autodeterminación no ser humano. 

 

a 

d 

g 

h 

B1.7. A razón e a liberdade na 
estruturación da personalidade e 
na escolla dos valores éticos que a 
conformarán. 

B1.4. Xustificar a importancia que 
ten o uso da razón e a liberdade 
no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os valo- 
res éticos que desexa incorporar á 
súa personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e estima o papel 
relevante da razón e a liber- dade 
para configurar cos seus pro- pios 
actos a estrutura da súa per- 
sonalidade. 

CSC 

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 
valores éticos que estima como de- 
sexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns 
da súa elección. 

CSIEE 

a 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

B1.8. A intelixencia emocional e o 
seu papel no desenvolvemento 
moral da persoa. 

B1.9. Emocións, sentimentos e vida 
moral. 

B1.10. Valores éticos e capacida- de 
de autocontrol emocional. 

B1.5. Analizar en que consiste a 
intelixencia emocional e valorar a 
súa importancia no desenvolve- 
mento moral do ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas característi- 
cas, valorando a súa importancia 
na construción moral do ente hu- 
mano. 

CCL 

VEB1.5.2. Explica en que consisten 
as emocións e os sentimentos, e 
como se relacionan coa vida moral. 

CCL 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o desen- 
volvemento das capacidades de 
autocontrol emocional e automoti- 
vación, tales como a sinceridade, o 
respecto, a prudencia, a temperan- 
za, a xustiza e a perseveranza, en- 
tre outras 

CAA 

CSC 

CSIEE 

berdade. 

B1.3. Dignidade da persoa: a per- 
soa como ser moral. 

VEB1.1.2. Describe as característi- 
cas principais da persoa: substan- 
cia independente, racional e libre. 

CCL 

VEB1.1.3. Explica e valora a digni- 
dade da persoa que, como ente au- 
tónomo, se converte nun "ser mo- 
ral". 

CSC 

A 

b 

d 

e 

g 

h 

B1.4. Adolescencia: crise de iden- 
tidade, formación de grupos e in- 
fluencia do grupo no/na adolescen- 
te. 

B1.5. Desenvolvemento da auto- 
nomía persoal na adolescencia. 
Control da conduta e escolla de 
valores éticos. 

B1.2. Comprender a crise da iden- 
tidade persoal que xorde na ado- 
lescencia e as súas causas, e des- 
cribir as características dos grupos 
que forman e a influencia que 
exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia 
da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á 
vida adulta, do desenvolvemento 
da súa autonomía persoal e do 
control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de 
fontes diversas, arredor dos grupos 
de adolescentes, as súas caracte- 
rísticas e a influencia que exercen 
sobre os seus membros na deter- 
minación da súa conduta, e realiza 
un resumo coa información obtida. 

CAA 

CSC 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre 
a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a au- 
tonomía persoal e ter o control da 
súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos. 

CSIEE 

a 

f 

g 

B1.6. Personalidade: factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno ambiental que inflúen na 
súa construción. Capacidade de 

B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a impor- 
tancia de enriquecela con valores 
e virtudes éticas, mediante o es- 

VEB1.3.1. Identifica en que consis- te 
a personalidade e os factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno que inflúen na súa cons- 

CSC 

CSIEE 



b 

d 

e 

g 

h 

m mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

a B1.11. Habilidades emocionais B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 

VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades emocio- 

CAA 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

m 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 
mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 



 

 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   vida persoal conforme o modelo de 
persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, facendo 
que a súa propia vida teña un sen- 
tido. 

 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

B2.1. A natureza social do ser 
humano. 

B2.2. Relación dialéctica entre 
individuo e sociedade. 

B2.3. Os valores éticos como guí- as 
das relación interpersoais na 
sociedade. 

B2.1. Coñecer os fundamentos da 
natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se estable- 
ce entre este e a sociedade, esti- 
mando a importancia dunha vida 
social dirixida polos valores éticos. 

VEB2.1.1. Explica por que o ser 
humano é social por natureza e va- 
lora as consecuencias que ten este 
feito na súa vida persoal e moral. 

CSC 

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 
pequenos grupos, sobre a influen- 
cia mutua que se establece entre o 
individuo e a sociedade. 

CCL 

CSC 

VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de es- 
tablecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para ela- 
borar, mediante soportes informáti- 
cos, unha presentación gráfica das 
súas conclusións sobre este tema. 

CD 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

ñ 

B2.4. Proceso de socialización: 
interiorización de valores e normas 
morais. 

B2.5. Valores inculcados polos 
axentes sociais na configuración 
da personalidade. 

B2.6. Necesidade da crítica racio- 
nal para alcanzar valores éticos 
universais, exemplificados na 
DUDH e baseados na dignidade 

B2.2. Describir e valorar a impor- 
tancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolve- 
mento moral da persoa, a través 
da análise do papel que desempe- 
ñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de 
socialización e valora a súa impor- 
tancia na interiorización individual 
dos valores e as normas morais 
que rexen a conduta da sociedade 
en que vive. 

CCL 

VEB2.2.2. Exemplifica, en colabo- 
ración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da persona- 

CAA 

CD 

CSC 



 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 humana.  lidade os valores morais inculcados 
polos axentes sociais, entre eles a 
familia, a escola, os amigos e os 
medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclu- 
sións, utilizando soportes informáti- 
cos. 

 

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, co- 
mo medio indispensable para ade- 
cuar aos valores éticos universais 
establecidos na DUDH os costu- 
mes, as normas, os valores, etc., 
do seu medio, rexeitando todo o 
que atente contra a dignidade do 
humano e os seus dereitos funda- 
mentais. 

CSC 

a 

h 

B2.7. Diferenza entre a vida priva- 
da (regulada pola ética) e a vida 
pública (regulada polo dereito). 
Límites da liberdade nos dous ám- 
bitos. 

B2.3. Distinguir na persoa os ámbi- 
tos da vida privada e da vida públi- 
ca, a primeira regulada pola ética e 
a segunda polo dereito, coa finali- 
dade de identificar os límites da 
liberdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida 
privada e a pública, así como o 
límite da liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 

a 

b 

d 

h 

B2.8. Habilidades emocionais de 
Goleman e valores éticos que atin- 
xen ás relación humanas. 

B2.4. Relacionar e valorar a impor- 
tancia das habilidades da inteli- 
xencia emocional sinaladas por 
Goleman, en relación coa vida in- 
terpersoal, e establecer o seu vín- 
culo cos valores éticos que enri- 
quecen as relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importan- 
cia que para Goleman ten a capa- 
cidade de recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar as relacións 
interpersoais, e elabora un resumo 
esquemático sobre o tema. 

CAA 

a 

b 

B2.9. Asertividade fronte a agresi- 
vidade e a inhibición. 

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as 
habilidades sociais, coa finali- 
dade de incorporar á súa persona- 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a 
conduta asertiva, facendo unha 
comparación co comportamento 

CCL 

CSIEE 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

g 

h 

B2.10. Asertividade e respecto á 
dignidade das outras persoas. 

B2.11. Asertividade e outras habi- 
lidades sociais. 

lidade algúns valores e virtudes 
éticas necesarias no desenvolve- 
mento dunha vida social máis xus- 
ta e enriquecedora. 

agresivo ou inhibido, e adopta co- 
mo principio moral fundamental, 
nas relacións interpersoais, o res- 
pecto á dignidade das persoas. 

 

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de res- 
pecto cara ao dereito que todos os 
seres humano teñen a sentir, pen- 
sar e actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a gozar do tempo de 
descanso, a ter unha vida privada, 
a tomar as súas propias decisións, 
etc., e nomeadamente a ser valo- 
rado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

CSC 



VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, habili- 
dades sociais como a empatía, a 
escoita activa, a interrogación aser- 
tiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natu- 
ral na súa relación coas demais 
persoas. 

CAA 

CCL 

VEB2.5.4. Exercita algunhas técni- 
cas de comunicación interpersoal, 
mediante a realización de diálogos 
orais, tales como a forma axeitada 
de dicir non, o disco raiado, o ban- 
co de néboa, etc., co obxecto de 
dominalas e poder utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

a B2.12. Valores e virtudes éticas B2.6. Xustificar a importancia dos VEB2.6.1. Identifica a adquisición CSC 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

d 

h 

nas relación interpersoais. 

B2.13. Deber moral e cívico do auxilio. 

valores e das virtudes éticas para conseguir 
unhas relacións inter- persoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

das virtudes éticas como unha condición 
necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a 
lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 

VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores 
éticos que deben estar presentes nas 
relacións entre o individuo e a sociedade, tales 
como responsabilidade, compromi- so, 
tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, 
prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que 
todas as persoas teñen de prestar auxilio e 
socorro a ou- tras cuxa vida, liberdade e 
seguri- dade estean en perigo de xeito in- 
minente, colaborando na medida das súas 
posibilidades a prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenzas entre ética e moral. 
Importancia da reflexión éti- ca. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as di- ferenzas entre elas e 
estimando a importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- ra guiar de 
forma racional a condu- ta do ser humano á 
súa plena rea- lización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética 
e a moral. 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a 
importancia da refle- xión ética. 

A B3.2. Conduta instintiva animal e o B3.2. Destacar o  significado e a VEB3.2.1. Distingue entre a condu- 



 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  importancia. información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, afecti- 
vos, intelectuais, vitais, etc. 

CSC 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha exposición 
usando medios informáticos ou au- 
diovisuais. 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B3.9. Carácter distintivo dos valo- 
res éticos. 

B3.5. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre 
os valores éticos e o resto dos va- 
lores, e valora a importancia para a 
persoa dos valores éticos. 

CSC 

 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

f 

h 

comportamento racional, libre e 
moral do ser humano. 

importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas 
éticas. 

ta instintiva do animal e o compor- 
tamento racional e libre do ser hu- 
mano, destacando a magnitude das 
súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na 
vida das persoas. 

CSC 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

B3.3. Liberdade e concepto de 
persoa. 

B3.4. Influencia na liberdade da 
intelixencia e da vontade. 

B3.5. Factores biolóxicos, psicoló- 
xicos, sociais, culturais e ambien- 
tais, que inflúen no desenvolve- 
mento da intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel da educa- 
ción. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o papel que a 
intelixencia e a vontade teñen co- 
mo factores que incrementan a ca- 
pacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a 
liberdade e o concepto de per- soa. 

CCL 

VEB3.3.2. Analiza e valora a in- 
fluencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos dá 
a fortaleza suficiente para facer o 
que temos decidido facer. 

CAA 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da intelixencia 
e a vontade, nomeadamente o pa- 
pel da educación, e expón as súas 
conclusións de forma clara, me- 
diante unha presentación realizada 
con soportes informáticos e audio- 
visuais. 

CCL 

CD 

CMCCT 

a 

b 

d 

e 

h 

B3.6. Valores. O seu papel na vida 
individual e colectiva. 

B3.7. Clases de valores. 

B3.8. Xerarquías de valores. 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel 
dos valores na vida persoal e so- 
cial, resaltando as súas caracterís- 
ticas, a súa clasificación e a súa 
xerarquía, coa finalidade de com- 
prender a súa natureza e a súa 

VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais carac- 
terísticas, e aprecia a súa impor- 
tancia na vida individual e colectiva 
das persoas. 

CCL 

VEB3.4.2. Procura e selecciona CAA 



a 

d 

e 

g 

h 

B3.10. Valores e normas éticas, e os 
seus efectos beneficiosos para a 
persoa e para a comunidade. 

B3.6. Tomar conciencia da impor- 
tancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta indi- 
vidual e social, asumindo a res- 
ponsabilidade de difundilos e pro- 
movelos polos beneficios que pro- 
porcionan á persoa e á comunida- 
de. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a ni- 
vel individual e comunitario, ten a 
ausencia de valores e normas éti- 
cas, tales como o egoísmo, a co- 
rrupción, a mentira, o abuso de po- 
der, a intolerancia, a insolidarieda- 
de, a violación dos dereitos huma- 
nos, etc. 

CSC 

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o de- 
senvolvemento dunha campaña no 
seu medio, co fin de promover o 
recoñecemento dos valores éticos 
como elementos fundamentais do 
pleno desenvolvemento persoal e 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   social.  



 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

e 

g 

B5.4. Organizacións que traballan 
polos dereitos humanos: institu- 
cións internacionais e ONG. 

 

  

B5.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non te- 
ñen a oportunidade de exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan polo cum- 
primento dos dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, e ONG 
como Mans Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, entre outros), 
e elabora e expresa as súas con- 
clusións. 

CAA 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

2º DE ESO 
 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

c 

d 

h 

B5.1. Preámbulo da DUDH: a 
dignidade das persoas como fun- 
damento dos seus dereitos univer- 
sais, inalienables e innatos. 

B5.1. Identificar, no preámbulo da 
DUDH, o respecto á dignidade das 
persoas e os seus atributos esen- 
ciais como o fundamento do que 
derivan todos os dereitos huma- 
nos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que 
consiste a dignidade que esta de- 
claración recoñece ao ser humano 
como persoa, posuidora duns de- 
reitos universais, inalienables e in- 
natos, mediante a lectura do seu 
preámbulo. 

CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.2. Dereitos da muller: patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e desigual- 
dade de xénero. 

B5.3. Dereitos da infancia. 

B5.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, coñecen- 
do as súas causas e tomando con- 
ciencia deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe 
histórica do problema dos dereitos 
da muller, recoñecendo os patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e a desi- 
gualdade de xénero. 

CSC 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de 
actuar en defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a vio- 
lencia e o abuso do que nenos e as 
nenas son vítimas no século XXI, 
tales como o abuso sexual, o traba- 
llo infantil, ou a súa utilización co- 
mo soldados/as, etc. 

CSC 

VEB5.2.3. Emprende, en colabora- 
ción en grupo, a elaboración dunha 
campaña contra a discriminación 
da muller e a violencia de xénero 
no seu medio familiar, escolar e 
social, e avalía os resultados obti- 
dos. 

CSC 

CSIEE 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

a 

d 

h 

l 

B1.1. Conceptos de persoa ache- 
gados pola filosofía. 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades 
para definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

l 

B1.2. Visión kantiana: a persoa 
como suxeito autónomo e como un 
fin en si mesma. 

B1.2. Identificar os conceptos de 
heteronomía e autonomía, median- 
te a concepción kantiana da per- 
soa, coa finalidade de valorar a 
súa importancia e aplicala na reali- 
zación da vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas mo- 
rais. 

CSC 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea 
de Kant ao concibir a persoa como 
un fin en si mesma, rexei- tando a 
posibilidade de ser tratada por 
outros como instrumento para 

CSC 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   alcanzar fins alleos a ela.  

a 

b 

d 

h 

l 

B1.3. Noción aristotélica da virtu- de: 
relación cos actos, os hábitos e o 
carácter. Virtudes éticas. 

B1.3. Entender a relación entre os 
actos, os hábitos e o desenvolve- 
mento do carácter, mediante a 
comprensión do concepto de virtu- 
de en Aristóteles e, en especial, o 
relativo ás virtudes éticas, pola im- 
portancia que teñen no desenvol- 
vemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características 
en Aristóteles, indicando a súa re- 
lación cos actos, os hábitos e o ca- 
rácter. 

CSC 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóte- 
les, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo un cri- 
terio racional. 

CAA 

CCL 

CSC 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Diferenzas entre ética e 
dereito. 

B2.2. Posibles conflitos entre os 
valores que regulan a vida privada 
e os que regulan a vida pública. 

B2.1. Distinguir, na persoa, os 
ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites 
da liberdade persoal e social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbi- 
tos de acción que corresponden á 
ética e ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha pre- 
sentación elaborada con medios 
informática. 

CCL 

CD 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o públi- 
co, e a posibilidade de que exista 
un conflito de valores éticos entre 
ambos, así como a forma de ato- 
par unha solución baseada nos va- 
lores éticos, exemplificando de 
maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións 
fundamentadas eticamente. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenza entre ética e mo- 
ral. 

B3.2. Reflexión ética como guía 
racional de conduta. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 
sinalando as semellanzas e as di- 
ferenzas entre elas, e estimando a 
importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- 
ra guiar de xeito racional a conduta 
do ser humano á súa plena reali- 
zación. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalida- 
de. 

CSC 

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle- 
xión ética, como unha guía racio- 
nal de conduta necesaria na vida 
do ser humano, expresando de 
forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

CSC 

a 

b 

d 

g 

h 

B3.3. Estrutura moral da persoa. 

B3.4. Etapas do desenvolvemento 
moral en Piaget e Köhlberg. Paso 
da heteronomía á autonomía mo- 
ral. 

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, analizando as súas 
etapas de desenvolvemento e to- 
mando conciencia da necesidade 
que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 
estrutura moral da persoa como 
ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta 
e das consecuencias desta. 

CSC 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do 
desenvolvemento moral na per- 
soa, segundo a teoría de Piaget ou 
a de Köhlberg, e as características 
propias de cada unha, destacando 
como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

CCL 

CSC 

a 

g 

h 

B3.5. A liberdade como raíz da 
estrutura moral da persoa. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como fac- 
tores que incrementan a capacida- 
de de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre 
a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral. 

CCL 

a 

b 

B3.6. Características distintivas dos 
valores éticos. 

B3.4. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 

VEB3.4.1. Describe as caracterís- 
ticas distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos de- 

CCL 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.7. Valores éticos e dignidade 
humana. 

persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

les e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e 
a conformación dunha personali- 
dade xusta e satisfactoria. 

 

VEB3.4.2. Emprega o espírito 
emprendedor para realizar, en 
grupo, unha campaña destinada a 
difundir a importancia de respectar 
os valores éticos, tanto na vida 
persoal como na social. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

h 

l 

B3.8. Normas. Especificidade das 
normas éticas. 

B3.9. Relativismo moral dos sofis- 
tas. 

B3.10. Intelectualismo moral en 
Sócrates e Platón. 

B3.11. Relativismo moral fronte a 
obxectivismo moral. 

B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa im- 
portancia, identificando as súas ca- 
racterísticas e a natureza da súa 
orixe e validez, mediante o coñe- 
cemento do debate ético que exis- 
tiu entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distingu- 
índoa das normas xurídicas, reli- 
xiosas, etc. 

CCL 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os 
sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a 
súa teoría relativista da moral, des- 
tacando as consecuencias que es- 
ta ten na vida das persoas. 

CCEC 

VEB3.5.3. Coñece os motivos que 
levaron a Sócrates a afirmar o "in- 
telectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón 
ao respecto. 

CCEC 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o 
obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada. 

CCL 

CSC 

b B3.12. Clasificación das teorías B3.6. Explicar as características e VEB3.6.1. Enuncia os elementos CAA 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

g 

h 

l 

éticas: éticas de fins e éticas pro- 
cedementais. 

B3.13. A ética de Epicuro como ética 
de fins. 

os obxectivos das teorías éticas, 
así como a súa clasificación en éti- 
cas de fins e procedementais, si- 
nalando os principios máis desta- 
cados do hedonismo de Epicuro. 

distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procede- 
mentais, e elabora un esquema 
coas súas características máis 
destacadas. 

CCL 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista 
de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as caracte- 
rísticas que a identifican como 
unha ética de fins. 

CCEC 

VEB3.6.3. Elabora, en colabora- 
ción co grupo, argumentos a favor 
e/ou en contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións cos ar- 
gumentos racionais corresponden- 
tes. 

CAA 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

h 

l 

B3.16. O utilitarismo como ética de 
fins: principio de utilidade; concep- 
to de pracer; compatibilidade do 
egoísmo individual co altruísmo 
universal; localización do valor mo- 
ral nas consecuencias da acción. 

B3.8. Comprender os elementos 
máis significativos da ética utilita- 
rista e a súa relación co hedonis- 
mo de Epicuro, clasificándoa como 
unha ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a súa valo- 
ración persoal arredor desta formu- 
lación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das 
ideas fundamentais da ética utilita- 
rista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibili- 
dade do egoísmo individual co al- 
truísmo universal e a localización 
do valor moral nas consecuencias 
da acción, entre outras. 

CCL 

VEB3.8.2. Enumera as caracterís- 
ticas que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 

CCEC 

VEB3.8.3. Argumenta racional- 
mente as súas opinións sobre a 
ética utilitarista. 

CCL 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

b 

e 

h 

l 

B4.1. Relación entre ética, política e 
xustiza no pensamento aristotéli- 
co. 

B4.2. Semellanzas, diferenzas e 
relacións entre valores éticos e va- 
lores cívicos. 

B4.1. Comprender e valorar a 
importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xus- 
tiza, mediante a análise e a defini- 
ción destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento 
de Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as 
razóns que dá Aristóteles para es- 
tablecer un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza. 

CCEC 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona 
información sobre os valores éti- 
cos e cívicos, identificando e apre- 
ciando as semellanzas, as diferen- 
zas e as relacións entre eles. 

CAA 

b 

e 

g 

h 

l 

B4.3. A política de Aristóteles. 

B4.4. Concepto aristotélico de 
xustiza e a súa relación co ben 
común e a felicidade. 

B4.2. Coñecer e apreciar a política 
de Aristóteles e as súas caracterís- 
ticas esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a súa rela- 
ción co ben común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico sobre a 
perspectiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa 
iniciativa persoal, unha pre- 
sentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como 
unha teoría organicista, cunha fi- 
nalidade ética e que atribúe a fun- 
ción educativa ao Estado. 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

 

 

b 

h 

l 

B3.14. O eudemonismo aristotélico 
como ética de fins. 

B3.15. O ben supremo da persoa en 
Aristóteles e as tres tendencias da 
alma. 

B3.7. Entender os principais as- 
pectos do eudemonismo aristotéli- 
co, identificándoo como unha ética 
de fins e valorando a súa impor- 
tancia e a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do 
termo "eudemonismo" e o que pa- 
ra Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

CCL 

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de 
tendencias que hai no ser hu- 
mano, segundo Aristóteles, e a 
súa relación co que el considera 
como ben supremo da persoa. 

CCEC 

VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de Aris- 
tóteles dentro da categoría da éti- 
ca de fins. 

CCL 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.2.2. Selecciona e usa infor- 

mación, en colaboración co grupo, 
para entender e apreciar a impor- 
tancia que Aristóteles lle dá á xus- 
tiza como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do Es- 
tado e a súa relación coa felicida- 
de e o ben común, e expón as sú- 
as conclusións persoais debida- 
mente fundamentadas. 

CAA 

CCL 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

B 

e 

h 

B5.1. Relacións entre ética e derei- 
to. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas se- 
mellanzas, diferenzas e relacións. 

VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as seme- 
llanzas e os vínculos entre a ética 
e o dereito. 

CCL 

CD 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.1. Dimensión moral da ciencia e 
da tecnoloxía polo seu impacto en 
todos os ámbitos da vida hu- 
mana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH 
como criterio para fixar límites á 
investigación científico-tecnolóxica. 

B6.1. Recoñecer a importancia da 
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade 
de establecer límites éticos e xurí- 
dicos, coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os valores 
defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a di- 
mensión moral da ciencia e a tec- 
noloxía, avaliando o impacto posi- 
tivo e negativo que estas poden ter 
en todos os ámbitos da vida hu- 
mana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.). 

CAA 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Achega argumentos que 
fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á in- 
vestigación práctica, tanto científi- 
ca como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os valores 

CCL 

CMCCT 

CSC 



 

 
Valores éticos. 2º de ESO  

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   éticos recoñecidos na DUDH como 
criterio normativo. 

 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 
persoal para expor as súas con- 
clusións sobre o tema tratado, uti- 
lizando medios informáticos e au- 
diovisuais, de xeito argumentado e 
ordenado racionalmente. 

CD 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B6.3. Problemas da tecnodepen- 
dencia. 

B6.2. Entender e valorar o proble- 
ma da tecnodependencia e a alie- 
nación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o 
perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sina- 
lando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas con- 
secuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositi- 
vos electrónicos, aos videoxogos e 
ás redes sociais, que conduce as 
persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

CMCCT 



 

 

 

3º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a B4.1. A democracia como forma de 
goberno na que se plasman os 
principios éticos da DUDH. 

B4.2. O Estado de dereito. 

B4.3. Léxico da unidade: demo- 
cracia, cidadán/cidadá, soberanía, 
autonomía persoal, igualdade, xus- 
tiza, representatividade, etc. 

B4.4. División de poderes. A pro- 
posta de Montesquieu e a súa fun- 
ción de control do Estado por parte 
da cidadanía. 

B4.1. Xustificar racionalmente a 
necesidade dos valores e princi- 
pios éticos contidos na DUDH, 
como fundamento universal das 
democracias durante os séculos 
XX e XXI, destacando as súas ca- 
racterísticas e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" 
e "división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racional- 
mente e eticamente a elección da 
democracia como un sistema que 
está por riba doutras formas de go- 
berno, polo feito de incorporar nos 
seus principios os valores éticos 
sinalados na DUDH. 

CSC 

c  

d  

h  

l  

 
VEB4.1.2. Define o concepto de 

"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos valo- 
res éticos e cívicos na sociedade 
democrática. 

CCL 

 
VEB4.1.3. Describe o significado dos 

seguintes conceptos e estable- ce a 
relación entre eles: democra- cia, 
cidadán/cidadá, soberanía, au- 
tonomía persoal, igualdade, xusti- 

CCL 

 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.4. Dilemas morais que presen- 
tan os avances en medicina e bio- 
tecnoloxía. 

B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo cien- 
tífico e tecnolóxico, coa finalidade 
de evitar a súa aplicación inade- 
cuada e solucionar os dilemas mo- 
rais que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da medi- 
cina e a biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas fontes, 
coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que for- 
mulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxéne- 
se, etc.), sinalando algúns perigos 
que estes encerran de prescindir 
do respecto á dignidade humana e 
os seus valores fundamentais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de 
tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na con- 

CSC 

CSIEE 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   frontación de ideas, coa finalidade 
de solucionar os dilemas éticos, 
sen esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na fundamenta- 
ción racional e ética de todas as 
alternativas de solución formula- 
das. 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   za, representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes 
proposta por Montesquieu e a función que 
desempeñan o po- der lexislativo, o executivo 
e o xu- dicial no Estado democrático, como 
instrumento para evitar o monopo- lio do 
poder político e como medio que permite aos 
cidadáns e ás ci- dadás o control do Estado. 

a 

d 

g 

h 

B4.5. Deber moral da participación cidadá no 
exercicio da democra- cia. 

B4.6. Riscos de democracias que violen os 
dereitos humanos. 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das cidadás na vida 
política do Es- tado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil 
que teñen os cidadáns e as cidadás de 
participar activa- mente no exercicio da 
democracia, coa finalidade de que se 
respecten os valores éticos e cívicos no seo do 
Estado. 

VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos 
riscos que existen nos gobernos democráticos 
cando non se respectan os valores éticos da 
DUDH (dexeneración en demago- xia, 
ditadura das maiorías, escasa participación 
cidadá, etc.) e formula posibles medidas para 
evitalos. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

h 

l 

B4.7. A Constitución española: valores éticos 
nos que se funda- menta e conceptos 
preliminares que establece. 

B4.3. Coñecer e valorar os funda- mentos da 
Constitución española de 1978, identificando 
os valores éticos dos que parte e os concep- 
tos preliminares que establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos 
máis salientables nos que se fundamenta a 
Constitu- ción española, e sinala a orixe da 
súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a 
lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

CSC 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.3.2. Describe os conceptos 

preliminares delimitados na Consti- 
tución española e a súa dimensión 
ética (nación española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e funcións atri- 
buídas ás Forzas Armadas), a tra- 
vés da lectura comprensiva e co- 
mentada dos artigos 1 ao 9. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

B4.8. Dereitos e liberdades públi- 
cas fundamentais na Constitución 
española. 

B4.4. Amosar respecto pola Cons- 
titución española e identificar nela, 
mediante unha lectura explicativa 
e comentada, os dereitos e os de- 
beres do individuo como persoa e 
cidadán ou cidadá, apreciando a 
súa adecuación á DUDH, coa fina- 
lidade de asumir de xeito cons- 
ciente e responsable os principios 
de convivencia que ben rexer no 
Estado español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a 
importancia dos "dereitos e as li- 
berdades públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na Constitu- 
ción: liberdade ideolóxica, relixiosa 
e de culto; carácter aconfesional do 
Estado; dereito á libre expresión de 
ideas e pensamentos; e dereito á 
reunión política e á libre asocia- 
ción, e os seus límites. 

CSC 



 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   xustificar a importancia que ten, pa- 
ra o bo funcionamento da demo- 
cracia, o feito de que os cidadáns 
as cidadás sexan conscientes non 
só dos seus dereitos, senón tamén 
das súas obrigas como un deber 
cívico, xurídico e ético. 

 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabi- 
lidade fiscal dos cidadáns e da ci- 
dadás, e a súa relación cos orza- 
mentos xerais do Estado como un 
deber ético que contribúe ao de- 
senvolvemento do ben común. 

CSC 

a 

b 

g 

h 

l 

ñ 

B4.12. Estatuto de Autonomía de 
Galicia: título preliminar; título pri- 
meiro, capítulos I e II. 

B4.6. Coñecer e valorar os ele- 
mentos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo 
aparece no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través 
do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no 
seu título preliminar. 

CAA 

CSC 

VEB4.6.2. Identifica e valora as 
características sinaladas no título I 
sobre o "poder galego". 

CCL 

VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo I, 
e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

CCL 

a 

d 

h 

l 

B4.13. Desenvolvemento histórico 
da Unión Europea (UE): obxecti- 
vos e valores éticos en que se 
fundamenta, de acordo coa DUDH. 

B4.14. Logros alcanzados pola UE 
en beneficio dos seus cidadáns e 

B4.7. Coñecer os elementos 
esenciais da UE, analizando os 
beneficios recibidos e as respon- 
sabilidades adquiridas polos esta- 
dos membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa 

VEB4.7.1. Describe a integración 
económica e política da UE, o seu 
desenvolvemento histórico desde 
1951, os seus obxectivos e os valo- 
res éticos nos que se fundamenta, 
de acordo coa DUDH. 

CSC 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

g 

h 

B4.9. Adecuación da Constitución 
española aos principios éticos da 
DUDH. 

B4.10. Deberes cidadáns na Cons- 
titución española. 

B4.11. Responsabilidade fiscal e 
principios reitores da política social 
e económica na Constitución es- 
pañola. 

B4.5. Sinalar e apreciar a adecua- 
ción da Constitución española aos 
principios éticos definidos pola 
DUDH, mediante a lectura comen- 
tada e reflexiva dos "dereitos e 
deberes dos cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos "principios reitores 
da política social e económica" 
(artigos do 39 ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa ade- 
cuación á DUDH, e sinala os valo- 
res éticos en que se fundamentan 
os dereitos e os deberes dos cida- 
dáns e das cidadás, así como os 
principios reitores da política social 
e económica. 

CSC 

VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo 
a súa importancia, xustificando a 
orde elixida. 

CCL 

CSIEE 

VEB4.5.3. Achega   razóns   para CSC 



 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 das súas cidadás. utilidade e os logros alcanzados 
por esta. 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanzados 
pola UE e o beneficio que estes 
supuxeron para a vida dos cida- 
dáns e das cidadás (anulación de 
fronteiras e restricións alfandeguei- 
ras, libre circulación de persoas e 
capitais, etc.), así como as obrigas 
adquiridas en diferentes ámbitos 
(económico, político, da seguridade 
e a paz, etc.). 

CSC 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

b 

e 

h 

B5.1. Relación entre ética e derei- 
to. 

B5.2. Relación entre legalidade e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela- 
cións, e analizar o significado dos 
termos de legalidade e lexitimida- 
de. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, semellan- 
zas e vínculos existentes entre a 
Ética e o Dereito, e entre a legali- 
dade e a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións funda- 
mentadas. 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

g 

h 

l 

B5.3. Xustificación das normas 
xurídicas. 

B5.4. Convencionalismo dos sofis- 
tas 

B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalis- 
mo de Locke. 

B5.6. Iuspositivismo de Kelsen. 

B5.2. Explicar o problema da xusti- 
ficación das normas xurídicas, a 
través da análise das teorías do 
dereito natural ou iusnaturalismo, 
o convencionalismo e o positivis- 
mo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídico 
de determinados/as filósofos/as, 
coa finalidade de ir conformando 
unha opinión argumentada sobre a 
fundamentación ética das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do de- 
reito, o seu obxectivo e as súas ca- 
racterísticas, identificando na teoría 
de Locke un exemplo desta no que 
se refire á orixe das leis xurídicas, 
a súa validez e as funcións que lle 
atribúe ao Estado. 

CD 

CSC 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", descri- 

CCEC 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   bindo a súa contribución ao con- 
vencionalismo xurídico, e elabora 
conclusións argumentadas arredor 
deste tema. 

 

VEB5.2.3. Analiza información sobre 
o positivismo xurídico de Kelsen, 
nomeadamente no relativo á 
validez das normas e dos crite- 
rios que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que establece 
entre a ética e o dereito. 

CCEC 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal 
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en cola- 
boración co grupo, comparando as 
tres teorías do dereito e explicando 
as súas conclusións. 

CAA 

CD 

CSIEE 



a 

b 

d 

e 

h 

l 

B5.7. Elaboración da DUDH e 
creación da ONU. Circunstancias 
históricas, obxectivos de ambos os 
acontecementos e papel da DUDH 
como código ético de conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o momento histórico e 
político que impulsou a elabora- 
ción da DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de entendela 
como unha necesidade do seu 
tempo, cuxo valor continúa vixente 
como fundamento ético universal 
da lexitimidade do dereito e dos 
estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético reco- 
ñecido polos países integrantes da 
ONU, coa finalidade de promover a 
xustiza, a igualdade e a paz en to- 
do o mundo. 

CSC 

VEB5.3.2. Contrasta información dos 
acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías na- 
cionalistas e racistas que defendí- 
an a superioridade duns homes 
sobre outros, chegando ao estremo 
do Holocausto xudeu, así como a 
discriminación e o exterminio de 

CAA 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   todas as persoas que non perten- 
cesen a unha determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha relixión, a 
unhas ideas políticas, etc. 

 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 
creación da ONU e a data en que 
se asinou a DUDH, e valora a im- 
portancia deste feito para a historia 
da humanidade. 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

l 

B5.8. Estrutura da DUDH: os seus 
artigos e os tipos de dereito. 

B5.4. Interpretar e apreciar o con- 
tido e a estrutura interna da 
DUDH, coa finalidade de coñecela 
e propiciar o seu aprecio e respec- 
to. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que se 
compón dun preámbulo e 30 arti- 
gos que poden clasificarse da se- 
guinte maneira: 

Os artigos 1 e 2 refírense aos de- 
reitos inherentes a todas as per- 
soas: a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade e a non- 
discriminación. 

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos 
dereitos individuais. 

Os artigos do 12 ao 17 estable- 
cen os dereitos do individuo en 
relación coa comunidade. 

Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas. 

Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais. 

Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións nece- 
sarias para o seu exercicio e aos 
seus límites. 

CAA 

CCL 

 

 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en 

colaboración co grupo, coa fina- lidade de 
difundir a DUDH como fundamento do dereito 
e a demo- cracia, no seu medio escolar, fami- 
liar e social. 

CSC 

CSIEE 

b 

h 

l 

B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos 
que influíron no seu desenvolvemento. 

B5.5. Comprender o desenvolve- mento 
histórico dos dereitos hu- manos como unha 
conquista da humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no 
desenvolvemento his- tórico dos dereitos 
humanos da primeira xeración (dereitos civís 
e políticos), da segunda xeración (económicos, 
sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos 
pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e 
á paz). 

a 

c 

d 

e 

B5.10. Problemas aos que se enfronta o 
exercicio dos dereitos civís e políticos da 
DUDH. 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a 
magnitude dos proble- mas aos que se 
enfronta a aplica- ción da DUDH. 

VEB5.6.1. Investiga mediante in- formación 
obtida en distintas fon- tes, sobre os 
problemas e os retos da aplicación da DUDH, 
no que se refire ao exercicio de dereitos civís 
(destacando os problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión social, a 
discriminación da muller, a violen- cia de 
xénero e a existencia de ac- titudes como a 
homofobia, o racis- mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políti- 
cos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políti- cos/as, etc.). 

CD 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

a 

b 

B6.1. Necesidade de criterios éticos na 
investigación científica. 

B6.1. Recoñecer que existen ca- sos en que a 
investigación científi- 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, 
traballando en colabo- CD 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

e 

f 

g 

h 

Progreso científico-técnico e valo- 
res éticos. 

ca non é neutral, senón que está 
determinada por intereses políti- 
cos, económicos, etc., mediante a 
análise da idea de progreso e a 
súa interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non respec- 
tan un código ético fundamentado 
na DUDH. 

ración, dalgúns casos nos que a 
investigación científica e tecnolóxi- 
ca non foi guiada nin é compatible 
cos valores éticos da DUDH, xe- 
rando impactos negativos nos ám- 
bitos humano e ambiental, sinalan- 
do as causas. 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 
grupo, sobre a idea de progreso na 
ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade hu- 
mana e o seu medio, e elabora e 
expón conclusións. 

CCL 

CMCCT 



4º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en grupo, 
sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da cien- 
cia e a tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida (explota- 
ción descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de hábitats, 
contaminación química e industrial, 
choiva ácida, cambio climático, de- 
sertificación, etc.). 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.1. A dignidade do ser humano 
como valor básico no que se 
asenta a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais do ser 
humano na DUDH: razón, con- 
ciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, 
trato inhumano ou degradante, de- 
tención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, viola- 
ción de dereitos, etc. 

B1.1. Interpretar e valorar a impor- 
tancia da dignidade da persoa co- 
mo o valor do que parte e no que 
se fundamenta a DUDH, subliñan- 
do os atributos inherentes á natu- 
reza humana e os dereitos inalie- 
nables e universais que derivan 
dela, como o punto de partida so- 
bre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a ni- 
vel persoal, social, estatal e uni- 
versal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos 
dereitos inalienables e universais 
que establece a DUDH na dignida- 
de do ser humano en tanto que 
persoa e os atributos inherentes á 
súa natureza. 

CSC 

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os 
atributos esenciais do ser humano: 
razón, conciencia e liberdade. 

CCL 

VEB1.1.3. Relaciona adecuada- 
mente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fra- 
ternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano 
ou degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discrimi- 
nación, violación de dereitos, etc. 

CAA 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B2.1. Dereitos e liberdades dos 
individuos establecidos na DUDH 
que o Estado debe respectar. 

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben re- 
xer as relacións entre a cidadanía 
e o Estado, co fin de favorecer o 
seu cumprimento na sociedade en 
que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o 
establecido pola DUDH nos artigos 
do 12 ao 17, os dereitos do indivi- 
duo que o Estado debe respectar e 
fomentar, nas relacións existentes 
entre ambos. 

CCL 

VEB2.1.2. Explica os límites do 
Estado que establece a DUDH nos 
artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das 
cidadás que este debe protexer e 
respectar. 

CCL 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB2.1.3. Elabora unha presenta- ción con 

soporte informático e au- diovisual que ilustre 
os contidos máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclusións de xeito 
argumentado. 

CD 

CSIEE 

a 

c 

d 

g 

h 

B2.2. Fenómeno da socialización global. 

B2.3. Perigos da socialización global á marxe 
dos valores éticos universais. 

B2.4. Medios de comunicación de masas e 
socialización global. Con- flito entre liberdade 
de expresión outros dereitos. 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización 
global e a súa rela- ción cos medios de 
comunicación masiva, valorando os seus 
efectos na vida e no desenvolvemento mo- ral 
das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o 
Estado en re- lación con este tema. 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de 
socialización global, mediante o que se 
produce a inte- riorización de valores, normas, 
cos- tumes, etc. 

CCL 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o 
fenómeno da socializa- ción global se se 
desenvolve á marxe dos valores éticos univer- 
sais, e debate acerca da necesida- de de 
establecer límites éticos e xurídicos neste 
tema. 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impac- to que teñen 
os medios de comuni- cación masiva na vida 
moral das persoas e da sociedade, expresan- 
do as súas opinións con rigor inte- lectual. 

CCL 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios 
de comunicación masiva, respectando o 
dereito á información e á liberda- de de 
expresión que posúen os ci- dadáns e as 
cidadás. 

CSC 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

f 

h 

B3.1. Importancia e valor da refle- 
xión ética como defensa dos 
DDHH. 

B3.2. Novos campos da ética 
aplicada: profesional, bioética, 
ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc. 

B3.1. Recoñecer que a necesidade 
dunha regulación ética é funda- 
mental no mundo actual de gran- 
des e rápidos cambios, debido á 
magnitude dos perigos aos que se 
enfronta o ser humano, polo que 
resulta necesaria a súa actualiza- 
ción e a ampliación aos novos 
campos de acción da persoa, co 
fin de garantir o cumprimento dos 
dereitos humanos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e 
estima a importancia da reflexión 
ética no século XXI, como instru- 
mento de protección dos dereitos 
humanos ante o perigo que poden 
representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e eco- 
nómicos e grupos violentos, que 
teñen ao seu alcance armamento 
de grande alcance científico e tec- 
nolóxico, capaces de pór en grande 
risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

CSC 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos 
campos aos que se aplica a ética 
(profesional, bioética, ambiente, 
economía, empresa, ciencia e tec- 
noloxía, etc.). 

CMCCT 

CSIEE 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h 

l 

mo valor ético fundamental. sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético fundamen- 
tal. 

VEB3.3.2. Explica as característi- cas 
da ética kantiana (formal, uni- 
versal e racional), así como a im- 
portancia da súa achega á ética 
universal. 

CCL 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantia- 
na, o seu fundamento na autono- 
mía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no 
imperativo categórico e as súas 
formulacións. 

CSC 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.6. Ética do discurso, de Apel e 
Habermas, como ética formal. Re- 
lación coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discur- so, 
de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemento 
para atopar normas éticas xustas. 

VEB3.4.1. Identifica a ética do 
discurso como unha ética formal e 
describe en que consiste o impera- 
tivo categórico que formula, sina- 
lando as similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da ética 
de Kant. 

CAA 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal e emprendedora para ela- 
borar unha presentación con sopor- 
te informático acerca das éticas 
formais, expresando e elaborando 
conclusións fundamentadas. 

CD 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cum- 
primento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos 
humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só 
como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cida- 
dá, consciente do seu deber como 
elemento activo da vida política, 
colaborando na defensa e na difu- 
sión dos dereitos humanos tanto 

VEB4.1.1. Comprende a importan- 
cia que ten para a democracia e a 
xustiza, que os cidadáns e as cida- 
dás coñezan e cumpran os seus 
deberes (defensa dos valores éti- 
cos e cívicos, coidado e conserva- 
ción de todos os bens e servizos 

CSC 

 

 

 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.3. Proxecto de vida persoal: 
límites e oportunidades que ofre- 
cen as circunstancias persoais, e 
valores éticos que serven como 
guía. 

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as circuns- 
tancias que o rodean, salientando 
os límites que lle impoñen e as 
oportunidades que lle ofrecen para 
a elaboración do seu proxecto de 
vida, conforme os valores éticos 
que libremente elixe e que dan 
sentido á súa existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento ac- 
tual o/a rodean, identificando as li- 
mitacións e as oportunidades que 
se lle formulan desde as perspecti- 
vas social, laboral, educativa, eco- 
nómica, familiar, afectiva, etc., co 
obxecto de deseñar, a partir delas, 
o seu proxecto de vida persoal, de- 
terminando libremente os valores 
éticos que deben guialo/a. 

CSIEE 

a 

b 

d 

B3.4. Éticas formais e éticas ma- 
teriais. 

B3.5. Ética kantiana: carácter 
formal. Autonomía da persoa co- 

B3.3. Distinguir os principais valo- 
res éticos nos que se fundamentan 
as éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e 

VEB3.3.1. Define os elementos 
distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

CCL 



 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  na súa vida persoal como na so- 
cial. 

públicos, participación na elección 
de representantes políticos/as, res- 
pecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento 
das leis e das sentenzas dos tribu- 
nais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.). 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.3. Perigos dunha globalización 
sen valores éticos. 

B4.4. Promoción dos DDHH por 
parte dos Estados: fomento e en- 
sino dos valores éticos. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber 
da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos 
valores éticos como instrumentos 
indispensables para a defensa da 
dignidade e os dereitos humanos, 
ante o perigo que o fenómeno da 
globalización pode representar pa- 
ra a destrución do planeta e a des- 
humanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora con- 
clusións, en grupo, acerca das te- 
rribles consecuencias que pode ter 
para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política 
(egoísmo, desigualdade, interde- 
pendencia, internacionalización dos 
conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promo- 
ven o consumismo e a perda de li- 
berdade humana, etc.). 

CAA 

CSC 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e 
político que teñen todos os esta- 
dos, ante os riscos da globaliza- 
ción, de tomar medidas de protec- 
ción dos dereitos humanos, nome- 
adamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa 
vixencia, e a necesidade de res- 
pectalos en todo o mundo (deber 
de contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, fomen- 
tando a tolerancia, o respecto aos 
dereitos das demais persoas; ho- 
nestidade, lealdade, pacifismo, 
prudencia, e mutua comprensión 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   mediante o diálogo, a defensa e 
protección da natureza, etc.). 

 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

 

a 

d 

g 

h 

B5.1. Dereito e leis: finalidade, 
características e xustificación éti- 
ca. 

B5.2. Conflitos entre principios éticos 
individuais e principios normativos 
sociais. 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis 
xurídicas no Estado, para ga- 
rantir o respecto aos dereitos hu- 
manos, e disertar acerca dalgúns 
dilemas morais nos que existe un 
conflito entre os deberes éticos, 
relativos á conciencia da persoa, e 
os deberes cívicos que lle impoñen 
as leis xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as 
características das leis xurídicas 
dentro do Estado e a súa xustifica- 
ción ética, como fundamento da 
súa lexitimidade e da súa obedien- 
cia. 

CCL 

VEB5.1.2. Debate acerca da solu- 
ción de problemas nos que hai un 
conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde ci- 
vil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobedien- 
cia civil e obxección de conciencia. 

CCL 

CSIEE 



a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: 
posición orixinal e veo de ignoran- 
cia; criterio de imparcialidade; fun- 
ción dos dous principios de xusti- 
za. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento ético 
do dereito, e emitir un xuízo crítico 
acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en 
internet co fin de definir os princi- 
pais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación 
entre eles (posición orixinal e veo 
de ignorancia, criterio de imparcia- 
lidade e función dos dous principios 
de xustiza que propón). 

CAA 

CD 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico 
acerca da teoría de Rawls e explica 
a súa conclusión argumentada 
acerca dela. 

CCL 

a 

b 

B5.4. Os DDHH como ideais irre- 
nunciables. 

B5.3. Valorar a DUDH como con- 
xunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e as 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a 
importancia dos dereitos huma- 
nos como ideais para alcanzar po- 

CSC 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos 
DDHH referidos ao económi- co e 
ao social. 

B5.6. Organizacións que traballan 
pola defensa dos DDHH. 

deficiencias na súa aplicación, es- 
pecialmente no relativo ao ámbito 
económico e social, indicando a 
importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos. 

las sociedades e os Estados, e re- 
coñece os retos que aínda teñen 
que superar. 

 

VEB5.3.2. Sinala algunha das defi- 
ciencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e 
falta de acceso á educación, á sa- 
úde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

CSC 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e volunta- 
rios/as que, en todo o mundo, tra- 
ballan pola defensa e respecto dos 
dereitos humanos: Organización 
das Nacións Unidas (ONU) e os 
seus organismos, como FAO, Or- 
ganismo Internacional de Enerxía 
Atómica (OIEA), Organización 
Mundial da Saúde (OMS), Organi- 
zación das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non 
gobernamentais como Greenpea- 
ce, UNICEF, Cruz Vermella, Media 
Lúa Vermella, etc., así como o Tri- 
bunal Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión Euro- 
pea, etc. 

CCEC 

CD 

CSC 

a 

b 

d 

e 

B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz e a 
solidariedade coas vítimas da vio- 

B5.4. Entender a seguridade e a paz 
como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un 
compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e inter- 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos 
grupos, acerca da seguridade e a 
paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa im- 
portancia para o exercicio do derei- 

CCL 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



g 

h 

lencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

nacional (preámbulo da Constitu- 
ción española), identificando e 
avaliando o perigo das novas 
ameazas que xurdiron nos últimos 
tempos. 

to á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións 
(artigo 3 da DUDH). 

 

VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha as- 
piración colectiva e internacional 
recoñecida na Constitución espa- 
ñola, e rexeita a violación dos de- 
reitos humanos, amosando solida- 
riedade coas vítimas da violencia. 

CSC 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a se- 
guridade no mundo actual (terro- 
rismo, desastres ambientais, catás- 
trofes naturais, mafias internacio- 
nais, pandemias, ataques ciberné- 
ticos, tráfico de armas de destru- 
ción masiva, de persoas e de órga- 
nos, etc.). 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B5.10. As Forzas Armadas na 
Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Arma- 
das. 

B5.12. Conflitos armados: impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais na súa prevención e na 
súa solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na 
Constitución española ás For- zas 
Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, reflexio- 
nando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e 
limitar o uso e as aplicación da for- 
za e do poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asu- me 
como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais reali- 
zados por España en defensa da 
paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de orga- 
nismos internacionais (ONU, 
OTAN, UE, etc.). 

CSC 

VEB5.5.2. Explica a importancia da 
misión das forzas armadas (artigo 
15 da lei de defensa nacional) en 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   materia de defensa e seguridade 
nacional, de dereitos humanos e de 
promoción da paz, e a súa contri- 
bución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacio- 
nais como internacionais. 

 

VEB5.5.3. Analiza as consecuen- cias 
dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito interna- 
cional fundamentado na DUDH. 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 



a 

b 

e 

f 

h 

m 

B6.1. Validez ética dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos. 

B6.1. Identificar criterios que per- 
mitan avaliar, de xeito crítico e re- 
flexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co res- 
pecto aos dereitos e valores éticos 
da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para atopar algúns 
criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de pro- 
xectos científicos e tecnolóxicos, 
considerando a idoneidade ética 
dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as conse- 
cuencias persoais, sociais e am- 
bientais que a súa aplicación poida 
ter. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

f 

g 

h 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

B6.2. Estimar a necesidade de facer 
cumprir unha ética deontoló- xica 
a científicos/as, tecnólogos/as e 
outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a 
necesidade de apoiar a creación e 
o uso de métodos de control, e a 
aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as 
e, en xeral, para todas as profe- 
sións, fomentando a aplicación dos 
valores éticos no mundo laboral, 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   financeiro e empresarial.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

A temporalización dos contidos realizarase de acordo á disposición ao traballo dos alumnos, mediante o 

visionado de materiais e o diálogo no aula, cuestionando condutas. 

. 

1º de ESO 

- 1°avaliación: bloque 1: a dignidade da persoa.  
- 2ª avaliación: bloque 2: a comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións humanas e 

bloque 3: a reflexión ética. 
- 3ª avaliación: bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2º de ESO 

- 1ª avaliación: bloques 1 e 2 (A dignidade da persoa e A comprensión, o respecto e a igualdade 

nas relacións interpersoais) 

- 2ª avaliación: bloques 3 e 4 (reflexión ética e a xustiza e política) 

- 3ª avaliación: bloques 5 e 6 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos) e (Os valores éticos 

e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía) 

3º de ESO 

- 1ª avaliación: bloque 4 (a xustiza e a política).  
- 2ª avaliación: bloque 5 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos. 



- 3ª avaliación: bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa coa ciencia e a tecnoloxía). 

4º de ESO 
- 1ª avaliación: bloque 1 (a dignidade da persoa) e bloque 2 (a comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións persoais). 

- 2ª avaliación: bloque 3 (A reflexión ética) e bloque 4 (a xustiza e a política) 

- 3ª avaliación: bloque 5 (os valores éticos, o Dereito, a Declaración Universal e outros tratados 

sobre dereitos humanos) e bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A materia Valores Éticos avalía tanto os coñecementos adquiridos como as actitudes e a sensibilidade 

respecto dos contidos do currículo que se refiren aos mencionados nesta programación. 

A avaliación é, neste caso, semanal, xa que a materia se imparte en sesións de 1 hora semanal. 

Avalíanse  continuamente os coñecementos, actitudes, participación, capacidade de compresión e 

expresión dos alumnos, mediante o seu seguimiento individualizado, así como da realización das tarefas 

na aula ou na casa. 

 

Cada actividade realizada será avaliada de forma individual ou colectiva, estas actividades comprenden a 

modo de exemplo: 

- Lecturas, desenvolvemento por escrito de argumentaciones, definicións, dilemas ou exemplos. 
- Desenvolvemento oral de argumentaciones sobre temas ou cuestións suscitadas en clase 
- Debates en grupo sobre o visionado de curtos, documentales ou materiais videográficos 
- O silenzo, a atención, o respecto e a participación son elementos fundamentais que darán sinal 

das aprendizaxes dos alumnos, estes criterios serán expostos polo profesor ao comezo do curso 
e durante todo o desenvolvemento do mesmo 

- Poderánse incluír exames ou probas avaliables anunciadas ou non, que poidan ser realizadas 
con ou sen axuda de libros, Internet ou outros medios 

- Avaliarase o interese ao pedir aos alumnos que conserven os materiais e tarefas realizados 
durante o curso agrupados para que poidan ser evaluados polo profesor valorando 
especialmente a orde, a limpeza, a conservación e a calidade na realización das tarefas. 
Trimestralmente o profesor evaluará estes cadernos ou apuntes e traballos para a cualificación 
parcial e final dos alumnos. 

- Terá especial atención a creatividade e o progreso nas aprendizaxes para a avaliación final da 
materia. 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A 

MATERIA. 

 6.1 Principios metodolóxicos xerais: 
 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen 
a práctica docente. Por tanto, serán comúns a toda a etapa. 
A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre 
profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí.  



Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como 
no método de indagación e de experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, 
sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  
Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de 
estudo e en que momento elaborativo se encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control 
sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos anteriores. 
Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos 
en colaboración con outros departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua 
Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da lectura comprensiva. 
 
As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, 

dado que estas posúen unha grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre 

a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe 

correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse maioritariamente polas 

experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da 

estrutura mental de alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao 

sentido común fai especialmente necesario nesta área o coñecer cáles son os esquemas mentais dos 

alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito dunha 

experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo 

situacións problemáticas, onde o alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, 

proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou contraexemplo que posibilite pór en 

cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa 

evolución cara a argumentacións máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e 

na medida do posible, a contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe 

significativa e funcional. 

4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na 

complexidade dos mesmos dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, 

chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha progresión na complexidade ao longo 

da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como 

propio polo grupo. As relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a 

participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando as normas establecidas 

democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta 

función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o 

xustifican, desde favorecer o nivel de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o 

deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten a aprendizaxe entre iguais. Tras a 

realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 



8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na 

aula.  

 

6.2 Estratexias metodolóxicas: 
 

Empregaremos unha metodoloxía baseada en: 

- Uso de técnicas básicas de traballo: escoitar, ler comprensiva e analíticamente, subliñar, definir, 

elaborar fichas e organizar o caderno de clase, tomar notas sobre a información oral e visual recibida, 

analizar gráficos e datos estatísticos. 

- Análise e comentario de textos editados en soportes diversos. 

- Exposición argumentativa de contidos estudados, oralmente e por escrito. 

- Elaboración de respostas a cuestionarios sobre os conceptos estudados. 

- Elaboración de resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Procura, selección e análise de información relevante utilizando diversas fontes. 

- Uso das novas tecnoloxías da información, ben como medio de consulta, de participación en foros de 

discusión, de produción de documentos, etc. 

- Participación en debates debidamente planificados atendendo a fins dialógicos e aplicando os contidos 

adquiridos na materia. 

- Realización en grupo de traballos de sínteses e investigación sobre algúns dos problemas suscitados. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 

- Esquema da unidade. 

- Discusións en grupo. 

- Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: actividades manuais-artísticas sinxelas, 

procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula, visionado e 

análise de filmes e documentais, indagacións bibliográficas, resolución de problemas e exercicios do 

caderno de Actividades, traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais: adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 



6.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os 

aspectos da práctica docente. O uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, 

obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o uso adecuado destas canles 

e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, 

simulacións virtuais, etc., de maneira que preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

 

6.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 
 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do 

seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun texto científico que sexa atractivo para eles. Esta 

actividade levarase a cabo preferentemente ao comezo da clase. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar 

termos no dicionario, comprensión de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e 

frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos ou imaxes.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e 

desenvolvendo habilidades persoais que lles permitirán resolvelos.  

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN. 
 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Citar os elementos transversales 

na programación de Valores é redundante xa que todos os chamados "elementos transversais” danse no 

área de Ética. Traballaráse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional. 

Fomentarase: 

- A calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidad, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidad (diversidade funcional) ou por todas aquelas medidas que 



sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación 

educativa de calidade en igualdade de oportunidades. 

-  A igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

- a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia ilexítima, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas da violencia e a 

prevención de calquera tipo de violencia ilexítima 

- As medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial e a creatividade a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. Neste sentido os 

alumnos deberán levar a cabo parte das súas tarefas para ser expostas ante a comunidade educativa ou 

a sociedade en xeral adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

da vida diaria dos alumnos, nos términos e condicións que garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudable e autónoma. 

- A educación e a seguridade vial, incorporaránse elementos curriculares e se promoverán accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os 

seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peatón, viaxeiro e condutor de bicicletas, 

respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 

Engadir a todos eles tres elementos que apareceron na sociedade recientemente e que deben ser 

tratados como elementos transversales no currículo: 

1. Uso racional das redes sociais, prevención do mal uso, abuso e falta de control na redes sociais. 

2.  Procura significativa e relevante de información diferenciando o seu carácter importancia e relevancia, 

desechando aquelas fontes irrelevantes, tóxicas, non fiables ou de calquera outro carácteres, 

3. O xogo, a adición e o mal uso do diñeiro e da propia saúde ao enfrontarse ao xogo e as apostas 

económicas en locais, con amigos e o uso e abuso de sustancias tóxicas ou adictivas. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan 

ao longo do curso.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os alumnos terán como materiais tanto os recursos impresos dispoñibles na biblioteca escolar como 

Internet (publicacións periódicas dixitais e páxinas de referencia, en especial aquelas que están 

relacionadas con organizacións de defensa dos dereitos humanos). 



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa 

diversidade, establecendo medidas que permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas 

necesidades, os contidos e estándares de aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse 

a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

Atenderase aos requerimentos realizados tanto polo departamento de orientación como pola dirección do 

centro, os titores dos alumnos ou os seus pais, sempre que se correspondan cun informe das medidas a 

adoptar. En todo caso consideramos perfectamente posible integrar na clase ordinaria de Valores Éticos 

todos os alumnos pola propia natureza da materia e a incidencia que fai na dignidade da persoa e no 

respecto á diversidade. 

 Alumnos con necesidades de apoio  

Cando sexa necesario ao longo do curso adecuaranse as programaciones ás características de grupos 

de alumnos, cambiando os materiais de traballo, o modo de organización, as tarefas a realizar para 

conseguir a motivación e o traballo dos alumnos. 

 Alumnos con necesidades educativas especiais 

 Só para alumnos con avaliación psicopedagóxica, cando sexa prescriptivo realizaranse as adaptacións 

significativas b) De acceso ao currículo: provisión ou adaptación de medios técnicos. c) De ampliación ou 

enriquecimiento, de menor a maior significatividade: actividades de profundización e complementación, 

adaptacións de ampliación ou enriquecimiento e agrupamientos flexibles. Alumnado con altas 

capacidades con informe psicopedagógico. 

10. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS 

APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS PARA O ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON AVALIACIÓN NEGATIVA 
 

Pola propia natureza da materia Valores Éticos os alumnos adoitan obter unha avaliación positiva da 

materia, cando non é así ocorre invariablemente que deben repetir curso. 

No improbable caso de que haxa alumnos que deban recuperar a materia de cursos anteriores 

facilitaráselles un cuadernillo de actividades que deberán entregar ao departamento no mes de febreiro e 

dependendo da súa realización deberán no seu caso realizar ademais unha proba obxectiva en relación 

cos contidos mínimos traballados en devandito cuadernillo para superar a materia pendente, para esta 



proba facilitarase un modelo con polo menos 15 días de antelación. 

En todo momento atenderase ao desenvolvemento da acción tutorial e a orientación educativa, 

académica e profesional. 

11. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR  
 

Para os alumnos que repiten o curso contémplanse dúas posibilidades: 

 

a) Para aqueles que teñan superado a asignatura do ano anterior, é dicir, que non a teñen 

pendente, non se prevé ningunha medida especial, xa que non necesitan reforzo. Non obstante, 

realizaranse novas actividades para non repetir as mesmas do ano pasado e, dese modo, evitar 

a pérdida de motivación pola súa parte. 

b)  Para aqueles que repiten o curso tendo a asignatura suspensa do ano anterior, ó principio de 

cada unidade faranse actividades que nos permitan detectar as necesidades dos estudantes, de 

modo que podamos abordar os contidos que lles resultan difíciles de asimilar. Traballarase 

tamén con materiais individuais, preparados para cada un segundo as súas necesidades. Estes 

poden ser similares a aqueles cos que traballan os alumnos con reforzo, segundo a 

circunstancia. 

12.  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa 

comunidade. Os criterios de avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen 

os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos 

tamén no Decreto, permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe 

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles e avaliables e permiten 

graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b 

desta programación. Os estándares de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de 

cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua 

e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos 

de Avaliación. 



-O profesor realizará un seguimento da conduta e as tarefas na aula e na casa tendo en conta os 

principios no aula de silencio, atención respecto participación creatividade, calidade, claridade, limpeza e 

orde respecto das tarefas que deban realizar os alumnos.  

- Poderanse incluír probas que se poida utilizar material ou non para evaluar os criterios anteriormente 

sinalados. 

 12.1 CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

INICIAL  
 

Realizarase unha avaliación inicial que consistirá en medir a capacidade lingüistica, expresiva, 

argumentativa, social e cidadá dos alumnos facendo que se presenten a sí mismos e que expliquen a súa 

percepción e os seus coñecementos previos acerca da materia.  

12.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Para a avaliación teranse en conta os seguintes procedementos: 

- Observación en clase dos alumnos: valorando aspectos como o silencio, a atención, 

respecto, participación 

- Procura de información en casa 

- Realización das tarefas propostas  

- Realización, no seu caso, das probas escritas necesarias.  

- En todo caso o profesor da materia informará aos alumnos previamente sobre si deberán 

realizar ou non algún tipo de proba escrita para a súa avaliación inicial, parcial e final. 

 

 12.3 INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

A avaliación realizarase mediante a observación das actividades propostas en clase, a atención e o 

interese demostrado polo alumno e o respecto cara aos demais.  

As porcentaxes son as seguintes: 40% corresponde á actitude en clase e á participación. 60% 

corresponde ás actividades propostas polo profesor, incluíndo, cando sexa oportuno, exames.  

No caso de que o alumno teña a actitude adecuada e realice as tarefas encomendadas superarán a 

avaliación. No caso de que non se supere a avaliación positivamente poderá recurrirse a unha proba ou a 

un traballo. Será necesario alcanzar a cualificación de 5 para aprobar a materia.  



A nota media, por avaliación, deberá alcanzar a cualificación mínima de 5 para lograr o aprobado. 

Aqueles alumnos que non superen a avaliación deberán realizar unha proba de recuperación dos 

mesmos.  

Os alumnos que superen as tres avaliacións correspondentes a cada periodo lectivo, superarían 

positivamente a materia e a súa nota final será a media das tres avaliacións (ou a da correspondente 

recuperación). Aqueles alumnos que non superen parcial ou totalmente a materia poderán realizar unha 

proba extraordinaria no mes de setembro ou entregar un dossier que conteña as actividades propostas 

polo profesor. Poderá tamén realizarse unha proba escrita sobre os contidos mínimos descritos 

anteriormente. Nela será imprescindible obter unha cualificación de 5 para aprobar.  

A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 10% na respectiva nota. 

Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá 

que presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 

A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 

para a nota inmediatamente posterior no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a 

adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de traballos e outros pedidos polo 

profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  

Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo 

electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de 

contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios telemáticos/electrónicos, 

sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame 

de recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno 

non asiste na data do exame deberá traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares 

contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación 

mínima de 5 puntos non podendo sumarse a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 

en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada 

de atención por interromper a a explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, 

non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 



 

12.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
 

 Os alumnos serán cualificados de acordo cos seguintes criterios 40% actitude en clase, incluíndo 

silencio, atención, respecto e participación e 60% tarefas realizadas correctamente por parte do 

alumnado. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

Participarase activamente nas actividades complementarias e extraescolares que propoñan os 

departamentos en particular os de Xeografía e Historia e Linguas, así como aquelas actividades que 

formen parte das desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Biblioteca. 

Sinalar neste apartado a tutoria entre iguais, programa de mentorización ou autorización para mellorar a 

convivencia e a competencia do alumnado, propoñerase aos alumnos desta materia que participen no 

mesmo o que incidirá na súa nota final en relación coa cualificación da actitude en clase. 

14.  INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade 
educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e 
cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de 
forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas 
deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos 
conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e 
informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da miña 
programación de aula con unha distribución 
e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades 
en función dos estándares, en función dos 

   



distintos tipos de contidos e en función das 
características dos alumnos. 

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de 
agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o 
máis posible, ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, 
procedementos e instrumentos de avaliación 
que permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o grao 
en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos 
na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de ensino-
aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 

   

15. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan 

que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a 

adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica 

tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro que se presentan a continuación:  

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña 
actividade educativa tendo como 
referencia o Proxecto Curricular de 
Etapa e o contexto físico e cultural do 
centro. 
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Formulo os estándares de aprendizaxe 
de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e 
alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós 
contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos 
esixibles e informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da 
miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión 
adecuada ás características de cada 
grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo 
actividades en función dos estándares, 
en función dos distintos tipos de 
contidos e en función das 
características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
(persoais, materiais, de tempo, de 
espazo, de agrupamentos...) axustados 
á programación didáctica e , sobre 
todo, axustado sempre,o máis posible, 
ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os 
criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o 
grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación 
recollidos na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de 
ensino-aprendizaxe propoño e realizo 
accións de mellora. 

   

 
Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras 
como a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 
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16. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN  
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda 

maiores, por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable 

a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as 

necesidades que se detecten no día a día da aula, tanto na necesidade de reforzar e repasar 

como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste 

sentido, será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e 

reforzando entre as diversas materias. 

 

17. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO 

ENSINO NON PRESENCIAL 
 

17.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de 

interacción entre profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí. Esta será a exposta na 

progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula 

virtual do centro así como na páxina web do centro os apuntamentos e actividades realizadas 

na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa casa, 

entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu 

estudio diario mediante a mensaxería da aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará 

os contidos contemplados na programación para tal día mediante Webex ou outro dispositivo 

similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que 

poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as faltas no programa Xade así como os 

problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 
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- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades. 

17.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 
 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da 

programación. No caso de ensino semipresencial ou a distancia, seguirase empregando o libro 

de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto 

o docente como o alumnado precisa dun ordenador con conexión a internet para realizar o 

seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade desde o centro realizaráse unha lista de todo 

aquel alumnado que poida ter problemas de falta de medios,  para solucionar este problema 

con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma 

escrita  mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como 

mediante o correo electrónico corporativo de cada docente e as clases virtuales. 

 A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o 

programa Abalar do centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido 

número de alumnado.  

 

17.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de 

atención a diversidad ecos alumnos que así o precisen. Estas medidas seguirán no caso dun 

posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e 

diferentes ao resto da clase.  

A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o 

funcionamento da aula virtual e das clases online, entregando algunas das actividades 

propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas 

antes dunha situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, 

os contidos e as actividades estarán adaptadas ao seu nivel curricular. Se fose preciso, 

adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 
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13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a 

realización de actividades propostas, tanto as diarias ao longo das clases como as actividades 

finais que suporán un 60% da nota neste caso, fronte a un 40% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o 

comportamento en rede e a realziación do traballo proposto durante o discurrir da conferencia 

cun porcentaxe dun 40%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades 

didácticas en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 60%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na 

aula virtual coa finalidade de que non desconecte do discurrir diario das clases. Estas 

actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da 

proba escrita de avaliación no momento no que o alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades 

trimestralmente sobre os contidos do curso anterior que suporá o 40% da calificación, e unha 

proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa 

proba escrita será cambiada por un traballo sobre os mesmos contidos que realizaran nas súas 

casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web 

do centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 

Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non 

pode realizar a proba de recuperación debido a un confinamento, esta proba realizaráse cando 

o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo 

docente. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as necesidades da actividade educativa: 

biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun 

número suficiente de aulas para acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas ou 

obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar case sempre coa aula de Abalar e a 

biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural 

e natural. O concello de Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de atención á 

infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, 

abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría dos alumnos chegan en transporte 

particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación 

Secundaria Obrigatoria, no centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante para a súa formación como persoas 

entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a 

agricultura e gandaría), o secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento 

da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na cultura galega desde tempos 

prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 
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Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso da especialidade de Xeografía e 

Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o curso 2021/2021. O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma 

un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes cursos: 

- 1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

- 2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos para comenzar as tarefas 

indicadas polo profesor.  

3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dñuas nenas con discapacidade intelectual do 40 por cento, dous 

alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre os que atopamosndous 

alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS (adaptación curricular significativa) e outro con 

serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa Introdución, o seguinte: 

 

“O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. 

Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a 

realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

6 
 

sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a 

ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación primaria; favorecer a 

comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as 

competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir 

que a través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación 

con contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en 

Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia 

ten para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 

competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. 

 

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de 

Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso céntrase na 

globalización. 

 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO. 

 

Na secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda procurouse unha 

repartición o máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar do xeral ao particular, 

traballando nos primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de complexidade á medida que se avanza na etapa. 

Dese xeito, procúrase ir da identificación e da localización dos primeiros cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas no 

remate da etapa. A Historia recibe un tratamento semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan 

un enfoque máis xeral, que abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa para o estudo da historia 

contemporánea. En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular 

a aplicar na aula. 

 

Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención 

especial a educación cívica, a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías da información e da 

comunicación. A materia de Xeografía e Historia é un vehículo axeitado para animar ao emprendemento. Ademais, o desenvolvemento 

sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. 

 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis 

simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver 
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metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque 

orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, 

promotor/a e facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.” 

 

A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo curso de 4º ESO, o cal a súa vez 

divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional). 

 

Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a introdución dos estándares e os 

resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver 

pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da comunidade 

autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o cadro que reflicte todo o referido a 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si.  

 

1º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. ▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer 
as relacións entre os movementos da terra e 
a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 
planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 
horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, 
e compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.3. Proxeccións e sistemas de 
coordenadas. Imaxes de satélite e os seus 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e 
coñecer as imaxes de satélite e os seus 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas. 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

principais usos. usos principais. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. ▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 
Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, 
e identificar as súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais 
do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.8. Unidades do relevo do espazo ▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades ▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e ▪ CAA 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

12 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

xeográfico europeo. e os elementos principais do relevo 
continental. 

os elementos principais do relevo europeo. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.  

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes 
de satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A Historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas restos 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

materiais ou textuais. 

▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas 
escalas temporais sobre as conquistas de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. 

 

▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Evolución das especies e a 
hominización. 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión 
global. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B3.9.1. Paleolítico: etapas; características 
das formas de vida; cazadores colectores. 

▪ B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos 

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 

▪ CSC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e 
expansión das sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e comercio; 
organización social. 

▪ B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e 
petróglifos. 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

describe as características básicas da vida 
en cada un. 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolítica e o papel da muller nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e 
artísticos; pintura e escultura. 

▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de 
Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. ▪ B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. ▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB3.13.2. Describe as principais 
características das etapas históricas en que 
se divide Exipto.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. ▪ B3.14. Identificar as principais características 
da relixión exipcia. 

▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto. 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" 
gregas e a súa expansión. 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis 
gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización 
socio-política e económica das polis gregas 
a partir de fontes históricas de 
diferentestipos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das 
diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo. 

▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político 
grego e o helenístico. 

▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: 
arte, ciencia, teatro e filosofía. 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte 
e na cultura occidentais. 

▪ XHB3.19.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos 
das áreas do saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura europea parte da 
Grecia clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da 
historia de Roma. República e imperio: 
organización política e expansión colonial 
polo Mediterráneo. Cristianismo. 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, a economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de cambio e 
continuidade na historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 
etapas da expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e 
semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura. 

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos 
característicos de obras da arte grega e 
romana, diferenciando entre os que son 
específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.22. Península Ibérica: pobos 
prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. 
Proceso de romanización. A cidade e o 
campo. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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2º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Características xerais do medio físico 
de España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico 
de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico español e 
galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.3. Medio físico de España: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as 
unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimáticos. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo español. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades 
e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.5. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática da Península Ibérica e 

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o 

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

de Galicia. espazo xeográfico español e galego. España. ▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas 
bioclimáticas da Península Ibérica e de 
Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 
de España e de Galicia. 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as 
paisaxes de España e de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.7. Medio natural e problemas ambientais 
en España. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente español e 
galego, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e 
localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Poboación mundial: modelos 
demográficos e movementos migratorios. 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do 
mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 
continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 
migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B2.2. Poboación europea: distribución e 
evolución. 

 

▪ B2.2. Analizar a poboación europea no 
relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 
de poboación. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da 
poboación europea. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.2. Compara entre países a 
poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.3. Poboación española: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios. 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación 
de España e das súas comunidades 
autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.4. Poboación de Galicia: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 
galega, as súas etapas e os destinos 
principais.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.5. Proceso de urbanización no planeta. ▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes 
áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidades mundiais como 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 
evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

20 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 
cidades máis poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa posición 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.6. A cidade e o proceso de urbanización 
europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os seus 
contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que 
diferencien o urbano e o rural en Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do 
noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.7. A cidade e o proceso de urbanización 
en España e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as características das 
cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.8. Diversidade de medios naturais en 
España e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos a nivel peninsular e insular. 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais 
españois nun mapa, e explica a situación 
actual dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B2.9. Paisaxes no territorio español e 
galego. 

▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes 
humanizadas españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.10. Principais retos e problemas 
ambientais en España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os 
retos ambientais que afronta España, a súa 
orixe e as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada ▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns ▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa Idade Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 
Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 
entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.7. Caída do Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasións 
xermánicas. Imperio Bizantino e reinos 
xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio Romano coas 
dos reinos xermánicos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.8. Feudalismo. ▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as 
súas consecuencias. 

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e 
as relacións entre señores e campesiños. 

▪ CSC 

▪ B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión 
musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o 
seu alcance posterior. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-
Andalus na Idade Media. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.10. Reconquista e repoboación. ▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas e 
a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-
Andalus. 

▪ XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen 
os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño 
de Santiago. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B3.11. Expansión comercial europea e 
recuperación das cidades. Crise da baixa 
Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 
consecuencias. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as 
súas consecuencias económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha 
crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

▪ CSC 

▪ B3.12. Arte románica, gótica e islámica.  ▪ B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte 
románica, gótica e islámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

 

 

3º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude ▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 
satélite 

▪ XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

24 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Organización política e territorial de 
España. 

▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa 
e territorial de España. 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.2. Sectores de actividade económica. ▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector 
terciario dun país fronte aos do sector 
primario e secundario, e extraer conclusións. 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes 
datos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.3. Sectores económicos en Europa, en 
España e en Galicia. 

▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas 
que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

▪ XHB2.3.1. Diferencia os sectores 
económicos europeos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.4. Sistemas económicos do mundo. ▪ B2.4. Coñecer as características de diversos 
tipos de sistemas económicos 

▪ XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a 
súa interrelación dentro dun sistema 
económico. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 
sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.6. Recursos naturais e actividades 
agrarias. 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

▪ XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealistas, como exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as máis importantes 
masas forestais do mundo. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no 
mundo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ B2.7. Pesca: tipos e problemática. ▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e 
os seus problemas. 

▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B2.8. Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo. 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das 
rexións industrializadas no mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B2.9. Actividades terciarias: transporte. ▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de 
transporte no seu contorno. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 
itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu 
consumo en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.10. Actividades terciarias: comercio. ▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

▪ XHB2.10.1. Define os indicadores que miden 
os intercambios económicos dun país. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.2. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.3. Enumera as características dos 
bloques comerciais e as razóns polas que se 
constitúen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.11. Turismo. ▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e 
os seus efectos 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo 
na economía española e galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪  B2.12. Causas do desenvolvemento 
desigual no mundo. Débeda externa. 

▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países 
e textos onde se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual e a débeda 
externa entre países en desenvolvemento e 
os desenvolvidos. 

▪ XHB2.12.1. Comparar as características do 
consumo interior de países como Brasil e 
Francia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 
usando recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que agrupan as zonas 
comerciais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se 
reflictan as liñas de intercambio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.13. Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. Solucións ao 
problema. 

 

▪ B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 
medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. 

 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía) 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. ▪ B3.6. Comprender a significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada 
dos humanistas, artistas e científicos do 
Renacemento con etapas anteriores e 
posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento 
e do Humanismo na historia europea, a partir 
de fontes históricas de diversos tipos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.8. Arte renacentista e barroca. 

 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en Europa e en 
América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 
artistas, humanistas e científicos da época. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ B3.9. Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores 
e obras destes séculos. 

▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 
delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.10. Estado moderno: monarquías 
autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as características de 
réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.11. Monarquías modernas: unión 
dinástica de Castela e Aragón. Posición de 
Galicia. 

▪ B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos 
como unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna. 

▪ XHB3.11.1. Comprende os conceptos de 
cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de 
América. 

▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas que 
conduciron á descuberta de América para 
Europa, a súa conquista e a súa 
colonización. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

▪ CSC 

▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista e a colonización 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de América. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.13. Os conflitos europeos nos séculos 
XVI e XVII a través das políticas dos 
Austrias: reforma, contrarreforma e guerras 
de relixión; loita pola hexemonía e guerra 
dos Trinta Anos. 

▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas 
e as relacións exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

▪ CSC 

▪ CAA 

 

 

4º ESO – HISTORIA 

 

Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

▪ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo 
ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de 
textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 
como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como 
novo movemento cultural e social en Europa 
e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as características da 
cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B1.3. Arte e ciencia en Europa no século 
XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución 
Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a 
súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais  

▪ B2.1. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 
económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 
dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como 
evidencia para os/as historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

▪ B2.2. Identificar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da 
violencia empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 3. A Revolución Industrial  

▪ B3.1. Revolución Industrial: concepto; 
factores económicos, sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.2. Revolución Industrial: desde Gran 
Bretaña ao resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país pioneiro nos 
cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas 
escalas temporais e xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de 
industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.3. Consecuencias da Revolución 
Industrial. Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral 
feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ B3.4. Discusión en torno ás características 
da industrialización en España e Galicia: 
éxito ou fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios 
económicos en España e en Galicia, a raíz 
da industrialización parcial do país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

▪ CSC 

▪ B3.5. A ciencia no século XIX. ▪ B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século 
XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  

▪ B4.1. O imperialismo no século XIX: 
concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e 
a repartición de poder económico e político 
no mundo no derradeiro cuarto do século 
XIX e no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.2. Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais 
(aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B4.3. Causas e consecuencias da Gran 
Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 
dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 
desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da Revolución 
Rusa na súa época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar movementos culturais 
como o romanticismo, en distintas áreas, e 
recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  

▪ B5.1. Período de entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de 
entreguerras, e a súa conexión co presente, 
e estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas 
de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das 
crises financeiras de 1929 e de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita 
polo sufraxio da muller. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. ▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que 
fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B5.3. II República española e a Guerra Civil. ▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 
España á proclamación da II República e ao 
estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas 
durante a II República española, e reaccións 
a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

▪ B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. ▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B6.2. Desenvolvemento da II Guerra 
Mundial: extensión, fases, formas de guerra 

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 
conflito. 

▪ CSC 
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e principais consecuencias. xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de guerra 
total. 

▪ CAA 

▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 
rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa 
das causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

▪ B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría 
e plans de reconstrución posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra 
Fría no contexto de despois de 1945, e as 
relacións entre os dous bloques, os EEUU e 
a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.5. Procesos de descolonización en Asia e 
África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes 
da descolonización de posguerra no século 
XX e comprender os límites da 
descolonización e da independencia nun 
mundo desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do 
proceso descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos 
diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 60) e a India 
(1947). 

▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  

▪ B7.1. Evolución dos bloques soviético e 
capitalista. O "Welfare State". 

▪ B7.1. Entender os avances económicos dos 
réximes soviéticos e os perigos do seu 

▪ XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 
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illamento interno, así como os avances 
económicos do "Welfare State" en Europa. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 
derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC 

▪ B7.2. Crise do petróleo (1973). ▪ B7.2. Comprender o concepto de crise 
económica e a súa repercusión mundial nun 
caso concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 
1973 coa financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B7.3. Ditadura de Franco en España. ▪ B7.3. Explicar as causas de que se 
establecera unha ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi evolucionando esa 
ditadura desde 1939 a 1975. 

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra 
e a represión en España, así como as fases 
da ditadura de Franco 

▪ CSC 

▪ XHB7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de memoria 
histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  

▪ B8.1. Formas económicas e sociais do 
capitalismo no mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de 
cambios económicos, sociais e políticos a 
nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 
declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 
do estado do benestar. 

▪ CSC 

▪ B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do colapso da 
URSS e outros réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 
económicos e culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.3. Transición política en España: da 
ditadura á democracia (1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais feitos que 
conduciron ao cambio político e social en 
España despois de 1975, e sopesar distintas 

▪ XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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interpretacións sobre ese proceso. ▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: coroación 
de Xoán Carlos I, lei para a reforma política 
de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituíntes, aprobación da 
Constitución de 1978, primeiras eleccións 
xerais, creación do Estado das autonomías, 
etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 
historia das organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde 
a unión económica a unha futura unión 
política supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución da construción 
da Unión Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 
Unión Europea e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI  

▪ B9.1. A globalización económica: concepto e 
características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar 
algúns dos seus factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 
progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B9.3. Consecuencias da globalización. 
Relacións interrexionais; focos de conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios 
a nivel local, autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios máis e menos 
desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas 
realidades do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 
recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía  

▪ B10.1. Relación entre o pasado, o presente 
e o futuro a través da historia e a xeografía. 

▪ B10.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, como 
o desxeamento do Báltico. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século 
XXI. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 
varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B10.2. Cambio e continuidade. ▪ B10.2. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 

▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: 
Idade Contemporánea. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 
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3.b. Secuenciación das unidades didácticas: 

 

1º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: O PLANETA TERRA.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 

▪ Analiza e clasifica tipos de mapas e 
proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. 

Traballaremos con distintos mapas, tanto impresos como 
dixitais, así como globos terráqueos (clásicos e de tipo 
balón de praia), fichas de actividades, etc. 
 
Visionado do video que ofrece a web do Instituto 
Geográfico Nacional. 
 
Confección dun glosario dos termos propios da unidade: 
paralelos, meridianos, latitude, lonxitude, fuso horario, 
hemisferio, proxección cartográfica, mapa. 
 
Realiazación dos exercicios e fichas. 

Observación do 
traballo na aula. 
 
Elaboración de 
fichas de 
exercicios. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

- Explica as características dun mapa 
topográfico, os distintos elementos que 
figuran nel e os principais usos que se 
lle atribúen. 

- Formula as distintas características e 
utilidade dun mapa temático, e explica 
e argumenta cal é o tipo de mapa 
temático máis utilizado. 

▪ Analiza mapas de fusos horarios e 
comprende o procedemento das 
distintas unificacións horarias do 
planeta. 

- Explica en cantos fusos horarios está 
dividida a Terra e arguméntao. 

- Analiza os cambios horarios a partir de 
dsitintas situacións xeográficas 
formuladas. 

▪ Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais 
características. 

- Explica en que consisten os dous 
hemisferios nos que se divide a Terra, 
e que nome recibe o paralelo 0º. 

- Determina se a Terra é unha esfera 
perfecta, argumenta a súa resposta, e 
indica o nome que recibe a forma do 
planeta Terra. 
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- Explica as características dos dous 
hemisferios da Terra e formula en cal 
dos dos existe unha maior proporción 
de terras emerxidas. 

▪ Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa a partir da análise 
de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas. 

- Explica os distintos valores que poden 
alcanzar, en grados, os meridianos 
cara ao Leste ou cara ao Oeste. 

- Compara a lonxitude do Ecuador coa 
dun trópico e indica cal dos dous ten 
maior dimensión. 

 

▪ Indica as características e o uso 
dos meridianos e paralelos do 
globo terráqueo. 

▪ Compara distintos tipos de mapas e 
proxeccións. 

  - Analiza en grupos os tipos de mapas 
que se utilizan nos distintos países, 
compáraos, indica características e as 
súas vantaxes e inconvenientes. 

- Distingue as características e usos das 
diverssas proxeccións cartográficas. 

 

  

UNIDADE 2: O RELEVO DA TERRA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 
Posible realización dun mapa de Galicia en plastilina, 
representando os principais elementos do relevo e ríos, 
mapa que levarán como agasallo para as súas casas, 
enmarcado para ser colgado. 

 
Observación do 
traballo na aula: 
mapa plastilina 
 
Elaboración de 
mapas mudos 
 
Proba de 
avaliación nos 
mapas 
interactivos ou 
mudos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta e localiza 

correctamente espazos xeográficos e lugares 

nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español, europeo e mundial situando os 

elementos principais en mapas e planisferios. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos do relevo 
europeo. 

Localiza nun mapa físico mundial 
os principais elementos e 
referencias físicas: mares e 
océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e das principais 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

42 
 

cadeas montañosas. sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, 
europeo e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Coñece as características do relevo 
europeo. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 3: A HIDROSFERA:AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

de España, de Europa e do mundo. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Explica as características dos distintos 
corpos de auga e diferénciaos 

Localiza nun mapa físico mundial os 
principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais 
cadeas montañosas. 
 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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UNIDADE 4: O  TEMPO ATMOSFÉRICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza e describe o tempo 
meteorolóxico e o clima de España a 
partir de mapas e datos estatísticos. 

 
Dada a complexidade do tema, trataremos de explicar 
dun xeito sinxelo os factores e elementos do clima, así 
como a diferenza entre tempo atmosférico e clima. 
 
Analizaremos algún mapa de tempo, visitando a páxina 
web da Aemet e veremos algún espazo meteorolóxico-
informativo, preferentemente de TVE ou da TVG. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe correctamente 

os grandes conxuntos bioclimáticos que 

forman o espazo xeográfico europeo. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 5: OS CLIMAS DA TERRA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa e analiza e 
compara os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. 

 
Trataremos de describir e explicar a distribución e 
características dos principais climas do mundo, 
axudándonos sempre de mapas que o ilustren. 
 
Elaboraremos algún climograma e faremos o seu análise 
e comentario. 
 

 

  
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 
 

Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso 
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continente. contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicten os elementos máis importantes. 

Identifica as principais características 
das grandes zonas climáticas da 
Terra. 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web que están 
directamente relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

 

UNIDADE 6: AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

  
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes de climas 
temperados 

Describe os factores formadores e 
modeladores das paisaxes naturais e 
humanizadas. 

 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
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páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 7: O  AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
 
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 
 
Veremos dos capítulos da serie de TVE “Climas 
extremos” para comprobar as implicacións do clima na 
vida cotiá das persoas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

Indica as principais particularidades 
das paisaxes de climas extremos. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos do ámbito peninsular e 
insular. 

 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

consecuencias.  

• Coñece os principais espazos naturais 

protexidos no ámbito peninsular e insular. 

 

UNIDADE 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS 
CUALIFICACIÓN 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas 
e recursos web directamente relacionados 
con eles. 

 
Unidade de carácter eminentemente práctico, axeitada para 
traballar a través da prensa, tanto dixital como en papel. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e avaliación 
das actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Coñecer, describir e valorar 

a acción do home sobre o 

medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

• Entende a idea de 

“desenvolvemento sostible” 

e as súas implicacións. 

• Relaciona áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos e 

políticos. 

• Entender a idea 

Indica as consecuencias da relación entre 
a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave relacionados 
con el. 
 

Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 
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UNIDADE 9: A PREHISTORIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe os cambios evolutivos 
desde os primates ata os homínidos 
e a especie humana na actualidade. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a Prehistoria e a evolución humana, 
faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Faremos algunha lectura de textos breves sobre cada un 
dos períodos e sobre o papel da muller nese tempo. 
 
Traballaremos tamén o xacemento de Atapuerca a través 
dos materias que ofrece a súa fundación na web. 
 
Veremos o capítulo da serie de TVE “La odisea de la 
especie”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Establece a orixe da especie humana nos 

primates, describe o proceso de hominización 

e a evolución humana desde o 

Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna e 

a Idade Contemporánea. 

• Identifica e caracteriza o Neolítico e o 

Paleolítico describindo os modos de vida 

propios de cada unha destas etapas da 

Prehistoria. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados 

 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxico diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. 
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UNIDADE 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os principais trazos dsa 
organización social e económica en 
Mesopotamia e no Antigo Exipto. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre Mesopotamia e o antigo Exipto, faremos 
unha lectura dos apuntamentos da unidade didáctica, a 
partir da que iremos explicando e tratando os contidos e 
conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura. 
 
Procuraremos e leremos novas xornalísticas sobre a 
destrución de patrimonio artístico levado a cabo 
recientemente como consecuencia do conflito sirio. 

 
Veremos algún video corto sobre a historia e a arte 
mesopotámica e exipcia, así como o capítulo 
corresponde da serie “Érase una vez el hombre”.  
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e describe as civilizacións urbanas 

que se estableceron en Mesopotamia e 

Exipto a partir do IV milenio a.C. 

• Recoñece, explica e establece a cronoloxía 

das principais etapas da historia do Antigo 

Exipto caracterizando o seu contexto 

xeográfico, político e social. 

• Describe manifestacións representativas da 

arquitectura e da arte no Antigo Exipto e en 

Mesopotamia. 

• Comprende e describe as principais 

características da relixión egipcia. 

Interpreta mapas temáticos sobre a 
xeografía, o río Nilo e as fases da 
expansión do Exipto dos faraóns. 

Describe as principais características 
das etapas históricas nas que se 
divide Egipto. 

Identifica, sitúa xeograficamente e 
describe construcións paradigmáticas 
da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. 

Recoñece e describe as deidades do 
Antigo Exipto. 

Identifica e describe os ritos, mitos e 
crenzas relixiosas do Antigo Exipto. 
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UNIDADE 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Grecia, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. Ás veces, estas actividades 
implicarán debuxar elementos da arquitectura grega. 
 
Estudaremos, sen pretender que o memoricen, o alfabeto 
grego y procuraremos no diccionario palabras de orixe 
grega, co obxectivo de comprobar o legado heleno na 
nosa cultura e lingua. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte gregas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Grecia da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe as particularidades da 

polis, a súa extensión reducida, as súas 

actividades económicas e a súa organización 

social e política. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Identifica a orixe grega do concepto de 

democracia, caracteriza o funcionamento da 

democracia ateniense e reflexiona sobre as 

súas características. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

Caracteriza o espazo físico da polis e 
algúns trazos da súa organización social 
e económica. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Recoñece e describe os trazos da 
democracia ateniense e compáraa coa 
nosa actual concepción da 
democracia. 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 
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3º TRIMESTRE 

UNIDADE 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Emprega adecuadamente mapas para 
situar correctamente os diferentes pobos 
prerromanos na Península. 

 
Faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Localiza os diferentes pobos prerromanos na 

Península Ibérica e sitúa as principais 

colonias gregas no territorio peninsular. 

• Caracteriza os modos de vida dos pobos 

iberos, celtas e dos pobos colonizadores e 

ademais os aspectos básicos da súa 

organización social, económica, artística e 

cultural 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

Describe as particularidades dla 
organización social e económica e da 
vida cotiá dos iberos e dos celtas. 

Identifica e describe con detalle 
mostras representativas da arte 
ibérica e celta. 

Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos e 
expón o tema oralmente e por escrito. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
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UNIDADE 13. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía, pero sen esquecer a colección de 
Astérix. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Roma da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. 

Analiza e explica os procesos de 
expansión territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
 

Identifica e describe o funcionamento 
das institucións políticas de Roma en 
diferentes períodos históricos. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma 
en diferentes etapas da súa historia. 
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UNIDADE 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas nla comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual 

Identifica distintos trazos da organización 
socio-política e económica das polis 
gregas a partir de diferentes tipo de 
fontes históricas 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 
 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 

Explica as características xerais da 
arte romana e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e 
romana. 

 

 

UNIDADE 15. A HISPANIA ROMANA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 

 
Observación do • Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 
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etapas e de sucesos históricos. que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Visitaremos as páxinas web de algúns dos museos e 
restos romanos atopados en España, especialmente os 
da bisbarra e os de Lugo. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 
Proba de 
competencias 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Analiza e describe os diferentes aspectos da 

romanización de Hispania e a pervivencia da 

romanización na nosa cultura e sociedade. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma en 
diferentes etapas da súa historia 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes 
 

Caracteriza as fases da conquista 
romana de Hispania e describe a 
organización do territorio hispano en 
diferentes etapas. 

Explica diferentes aspectos sociais, 
económicos e da vida cotiá propios da 
romanización da Península Ibérica 

Identifica, describe e aprecia o valor 
histórico-cultural de diferentes restos 
e manifestacións artísticas do legado 
romano na Península Ibérica. 
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2º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Explica e sitúa cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade Media e o 
proceso de descomposición do Imperio 
romano de Occidente. 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 

 

 

• Establece o paso da Idade Antiga á Idade 

Media. 

• Expón a nova situación económica, social e 

política dos reinos xermánicos. 

• Explica o Imperio bizantino como 

continuación do Imperio romano de Oriente. 

• Describe o Imperio carolinxio como último 

intento de reconstrución do Imperio de 

Occidente. 

• Expón o nacemento dunha nova relixión: o 

Islam. 

 

Analiza os pobos xermánicos: 
formación, organización, formas de 
vida e cultura. 
 

Estuda un dos reinos xermánicos: orixe, 
organización, formas de vida e cultura. 
 

Explica o proceso de ruralización a 
causa da destrución das cidades e que 
consecuencias culturais e económicas 
se derivan disto. 
 

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

Expón as características culturais do 
Imperio bizantino (modo de distribución, 
economía, relixión e arte) e compáraas 
coas propias doutras culturas. 
 

Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e 
expón a importancia da figura de 
Carlomagno coas repercusións que o 
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seu legado ten na Europa actual. 
 

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

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

 

 

UNIDADE 2: AL-ANDALUS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior  e interpreta mapas e 
eixes cronolóxicos que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o proceso de expansión do Islam no 

mundo e en Al-Andalus e sabe identificar as 

distintas etapas da súa historia. 

• Analiza a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socio-

económicos, políticos e culturais e 

comprende o proceso das conquistas e a 

repoboación na Península Ibérica. 

• Caracteriza a sociedade e as diferentes 

formas de go-berno existentes nas distintas 

etapas de Al-Andalus ao longo dos séculos 

de dominación musulmá, aludindo ás súas 

actividades económicas e ao seu xeito de 

organización. 

• Recoñece as características da arte islámica 

Explica a importancia de Al-Andalus 
na Idade Media 
 

Describe aspectos clave da economía, 
a organización social, a cultura e a 
arte de Al-Andalus. 
 

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes na historia de 
Al-Andalus e sitúaos na súa etapa 
correspondente 
 

Coñece as novidades culturais que 
introduciron os árabes na Península 
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Ibérica coa súa chegada e os 
beneficios que isto supuxo. 
 

e andalusí e identifica os monumentos de 

época andalusí que se conservan no noso 

territorio. 

• Explica os trazos da cultura islámica, valora a 

súa riqueza en Al-Andalus e recoñece a 

importancia da herdanza musulmá no noso 

patrimonio. 

Describe as características da arte 
islámica. 

 

 

UNIDADE 3: A EUROPA FEUDAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Caracteriza o feudalismo como o 
novo xeito de organización e goberno 
da sociedade tras a descomposición 
do Imperio carolinxio 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Identifica os factores que propiciaron a 

aparición e o desenvolvemento do feudalismo 

tras a morte de Carlomagno, explica a 

organización social que disto se deriva e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

• Explica a composición dos estamentos da 

sociedade medieval, os seus trazos 

distintivos e os pactos de fidelidade e 

vasalaxe dos distintos grupos sociais que 

integraban o sistema feudal. 

Expón a sociedade feudal e os seus 
compoñentes, a súa organización 
económica, a importancia da figura do 
rei. 
 

Explica a situación de Europa tras a 
fragmentación do Imperio de 
Carlomagno: a división en reinos e o 
nacemento do Sacro Imperio Romano 
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Xermánico. 
 • Analiza a nova situación social, política e 

cultural na época do feudalismo: estrutura e 

organización, xeitos de vida e relación coa 

Igrexa. 

• Describe a clase social fundamental que 

sostén o sistema feudal: o campesiñado. 

• Entende o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

Coñece os trazos fundamentais da 
vida cotiá na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a súa 
estrutura xerárquica e a figura do 
campesiño. 
 

Describe como era un castelo 
medieval e como vivían os seus 
habitantes, facendo especial fincapé 
nas actividades que realizaba o señor 
do castelo 
 

Explica a importancia do campesiñado 
na sociedade feudal: administración dos 
campos, actividades desempeñadas, 
dereitos e deberes e relación cos 
señores. 
 

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

 

 

UNIDADE 4: A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (séculos VIII-XIII) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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Describe os procesos de formación e 
expansión dos reinos cristiáns da 
Península durante a Idade Media: o 
reino de Asturias, o reino de Pamplona, 
os condados aragoneses e os condados 
cataláns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica a importancia dos reinos cristiáns da 

Península Ibérica durante a Idade Media e a 

súa evolución.  

• Expón o desenvolvemento de León e de 

Castela.  

• Entende a importancia do Camiño de 

Santiago na Idade Media e valora a achega 

cultural das comunidades peregrinas. 

• Comprende que eran as repoboacións, como 

se realizaron e evolucionaron. 

• Expón a ofensiva territorial dos reinos 

cristiáns entre os séculos XI e XII e a 

consecuente evolución das fronteiras dos 

seus reinos. 

• Coñece a importancia de certos personaxes 

destacados  relacionados co período histórico 

estudado. 

Explica a ocupación dos territorios desde 
a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: 
a repoboación, a formación e o 
crecemento do reino de León e a súa 
evolución ata se converter no condado e 
posteriormente no reino de Castela. 
 

Desenvolve o proceso de liberación dos 
condados pirenaicos respecto ao 
dominio franco: o reino de Pamplona, o 
reino de Aragón e os condados cataláns. 
 

Explica a importancia do Camiño de 
Santiago ao longo da Idade Media, 
como posibilidade do intercambio 
cultural con distintos puntos de 
Europa. 
 

Expón o proceso de repoboación das 
terras conquistadas a Al-Andalus 
polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, 
actividades e organización. 
 

Coñece os principais feitos relativos ao 
avance dos reinos cristiáns: 
debilitamento de Al-Andalus e 
reconquista e incorporación de 
territorios. 
 

Desenvolve a consolidación dos reinos 
peninsulares: a coroa de Castela, o reino 
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de Portugal, a coroa de Aragón e o reino 
de Navarra. 
 

Coñece a importancia de Rodrigo Díaz 
de Vivar: o Cid. 
 

 

 

UNIDADE 5: A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Coñece a importancia da Igrexa na 
Idade Media e a súa estreita vinculación 
coa eclosión dun novo estilo artístico: o 
Románico. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Recoñece a importancia da Igrexa e dos 

mosteiros na Idade Media. 

• Analiza as formas de expresión artística do 

Románico: arquitectura, pintura e escultura. 

• Explica a influencia da arte románica na 

Península Ibérica. 

Explica a vida monástica: 
organización, ordes, normas de 
conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións. 
 

Expón as características da 
arquitectura románica: as igrexas e as 
súas partes. 
 

Describe a pintura románica: 
características e funcións. 
 

Expón as características da escultura 
románica: relación coa arquitectura e 
análise das súas obras. 

Coñece a presenza do Románico na 
Península Ibérica e en Galicia: orixe, 
etapas, plenitude e obras 
arquitectónicas, escultóricas e 
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pictóricas máis representativas. 
 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Desenvolve as causas que favoreceron 
o aumento de produción agraria e, en 
consecuencia, o crecemento da 
poboación e a vida urbana. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece as razóns que estimularon o 

renacemento da vida urbana: consecuencias 

da expansión agraria e comercial que se 

produciu en Europa occidental a partir do 

século XI. 

• Describe as características das cidades 

medievais e dos grupos sociais que vivían 

nelas: formas de goberno e actividades 

económicas. 

• Explica a importancia da burguesía e o seu 

papel fundamental no desenvolvemento de 

Europa na Baixa Idade Media.  

• Entende o concepto de crise, as súas causas 

e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

Caracteriza a cidade medieval 
analizando os seus aspectos sociais, 
económicos, gobernamentais e 
organizativos, e o auxe da burguesía 
durante a Baixa Idade Media. 
 

Analiza as actividades esenciais para o 
crecemento das sociedades urbanas: a 
artesanía e o comercio. 
 

Explica a relación simbiótica entre a 
monarquía e a clase social nacente, a 
burguesía: o afianzamento do poder real 
a cambio de liberdade persoal e 
seguridade para desenvolver a 
actividade comercial. 
 

Analiza a crise da Baixa Idade Media, as 
súas causas e consecuencias, e explica 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

61 
 

as revoltas e os conflitos urbanos e 
campesiños que tiveron lugar neste 
período. 
 

 

 

 

UNIDADE 7:OS GRANDES REINOS PENINSULARES (séculos XIII-XV) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Describe a importancia da batalla das 
Navas de Tolosa como suceso 
fundamental para o debilitamento das 
taifas musulmás e tamén a expansión 
dos reinos cristiáns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece os feitos que posibilitaron a 

consolidación e evolución dos reinos 

hispánicos e localiza nun mapa o 

desenvolvemento da Reconquista dos reinos 

de Castela, Portugal e a Coroa de Aragón. 

• Describe a forma na que se levou a cabo a 

repoboación dos territorios conquistados 

polos reinos cristiáns. 

• Explica a organización do poder e as 

institucións e a economía gandeira de 

goberno do reino de Castela. 

• Expón a organización do poder e as 

institucións da Coroa de Aragón. 

• Describe a convivencia entre varias culturas 

na Península Ibérica. 

• Analiza a crise económica, social e política 

Expón o xeito de repoboación das terras 
conquistadas e compara o propio dos 
distintos reinos. 
 

Explica a Coroa de Castela e o seu 
papel protagonista na expansión dos 
reinos cristiáns: forma de goberno, tipo 
de economía e xeito de organización 
social. 
 

Expón a importancia da trashumancia 
e a Mesta nunha sociedade 
fundamentalmente gandeira. 
 

Explica a Coroa de Aragón e a 
peculiaridade do seu goberno: unha 
Coroa, varios reinos. Analiza a súa 
forma de goberno, tipo de economía e 
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xeito de organización social. 
 

que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa 

de Castela e na Coroa de Aragón. 

 
Expón a riqueza cultural que 
promoveu o encontro entre a cultura 
cristiá, xudía e musulmá. 
 

Desenvolve os enfrontamentos sociais 
que tiveron lugar en Castela, Aragón e 
Galicia e as súas causas e 
consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 8: A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Expón as causas do proceso de 
crecemento cultural do Occidente 
europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, na relixión 
e na arte. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o renacer cultural europeo occidental 

tras unha época de profunda crise.  

• Explica as principais características da 

arquitectura gótica e a súa construción máis 

representativa. 

• Recoñece as características da pintura e 

escultura da arte gótica e comentar algunhas 

obras representativas. 

• Expón a presenza do estilo gótico na 

Península Ibérica e en Galicia. 

Describe a arquitectura gótica e 
expón as súas características en 
comparación coas do Románico e as 
innovacións que introduciu o novo 
estilo. 
 

Explica as catedrais como as 
edificacións máis representativas da 
arquitectura gótica: características, 
partes coa súa correspondente 
función e participantes na súa 
construción. 
Recoñece os trazos distintivos da 
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escultura gótica e a súa evolución 
respecto á propia do Románico. 

Identifica os trazos distintivos da 
pintura gótica. 
 

Coñece a influencia do Gótico na 
Península Ibérica e Galicia e algunhas 
das súas obras e artistas máis 
representativos. 
 

 

 

 

UNIDADE 9: OS HABITANTES DO PLANETA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

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

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico (ONU, INE, IGE, etc). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

Coñece, describe e valora a acción do home 
sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 
 
Asimila e emprega os conceptos e 
coñecementos básicos sobre a demografía e a 
distribución da poboación no mundo, Europa e 
España. 
 
Analiza e interpreta documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 
 
Describe e explica a distribución da poboación 
no mundo e as características demográficas das 
súas diferentes zonas. 

 

Coñece e explica adecuadamente os 
factores e conceptos clave para 
describir o estudo da poboación. 
 

Realiza sinxelos cálculos 
matemáticos de carácter demográfico 
e extrae conclusións sobre os 
resultados obtidos. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
con información demográfica diversa. 
 

Describe e caracteriza 
adecuadamente a distribución da 
poboación no planeta. 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

64 
 

 

Caracteriza, describe e compara as 
características de diferentes 
poboacións e zonas do mundo. 
 

Coñece e describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas no mundo e as 
súas consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 10: A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica diversa, realiza 
sinxelos cálculos matemáticos e extrae 
conclusións sobre os resultados botidos. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza e interpreta documentos e 

información demográfica presentada en 

diferentes formatos. 

• Explica con detalle as características básicas 

que presenta a poboación española: 

distribución e evolución da poboación. 

• Analiza e reflexiona sobre problemas, retos e 

realidades da sociedade española 

relacionados coa súa demografía. 

Describe a distribución da poboación 
española ao longo do territorio. 
 

Caracteriza a estrutura demográfica 
española en función da idade da 
poboación. 
 

Analiza as variables demográficas que 
caracterizan a evolución da poboación 
española. 
 

Reflexiona sobre o reto do 
envellecemento da poboación española 
e as condicións de vida dos anciáns 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actualidade. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 
Visionado dalgún filme ou documental relativo ao tema 
de emigración/inmigración en España ou Galicia. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na 

actualidade. 

• Describe os principais tipos de organización 

das sociedades e a súa diversidade cultural. 

•  Caracteriza os fluxos migratorios no mundo 

analizando as súas causas e as súas 

repercusións. 

Amplía información ou realiza pequenas 
investigacións a partir da consulta a 
páxinas web ou outras fontes de 
información. 

Describe os principais tipos de 
organización das sociedades. 
 

Valora positivamente a diversidade 
cultural e social e identifícaa como unha 
particularidade da nosa sociedade 
 

Describe os movementos migratorios 
que se producen no mundo e analiza 
as súas principais causas e 
repercusións de ámbito mundial. 
 

Caracteriza os movementos de 
emigración e inmigración en España 
reflexionando sobre as súas causas e 
as súas repercusións.  

 

 

UNIDADE 12: AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Caracteriza o funcionamento da cidade 
como un ecosistema humano. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre os dobramentos 

urbanos. 

• Describe as principais características da 

cidade: definición, morfoloxía e funcións. 

• Expón as principais características do espazo 

urbano español. 

• Caracteriza a cidade como un ecosistema 

humano e describir modelos de 

desenvolvemento sostible. 

 

Describe as smart cities como modelo 
de xestión sostible e de mellora da 
calidade de vida dos seus habitantes. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre os poboamentos urbanos. 
 

Define que é unha cidade 
diferenciándoa do poboamento 
urbano.  

Describe as diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas das cidades e 
compáraas entre si. 
 

Expón as distintas funcións urbanas e 
a evolución que se deu a este 
respecto na actualidade, e explica a 
tipoloxía e xerarquía mundial das 
cidades. 
 

Analiza o espazo urbano español: a 
xerarquía das cidades de España, os 
eixes de desenvolvemento urbano e a 
súa problemática. 
 

 

 

UNIDADE 13: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza información relacionada co    
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medioambiente e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas e resumos. 
 

Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Interpreta datos, evidencias e información 

relacionada co medioambiente ou cos 

problemas medioambientais analizando 

diferentes fontes e formatos de información.  

• Realiza de forma eficaz tarefas ou proxectos, 

con iniciativa para emprender e propor 

accións relacionadas co medioambiente e a 

súa preservación. 

• Estima o grao de idoneidade dalgunhas 

políticas sociais, económicas ou territoriais en 

relación ao medioambiente e a súa 

preservación. 

• Analiza problemas medioambientais de 

Españ analizando as súas causas e posibles 

estratexias para resolvelos. 

• Asimila e comprende o concepto de 

sostibilidade e as prácticas relacionadas coa 

xestión sostible que podemos facer dos 

recursos. 

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

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e os seus 
problemas ambientais. 
 

Analiza e valora criticamente os 
impactos e repercusións negativas da 
actividade humana sobre o medio. 
 

Coñece e valora a rede de espazos 
protexidos de España como medio 
para preservar a riqueza natural do 
país. 
 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave que están 
relacionados con el. 
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3º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 0. INTRODUCIÓN Á  XEOGRAFÍA. O ESCENARIO FÍSICODAS ACTIVIDADES HUMANAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
distintas proxeccións. 

 
Repasaremos os contidos de 1º ESO relativos a 
coordenadas xeográficas (latitude, lonxitude, paralelos, 
meridianos, proxeccións cartográficas...). 
 
Tendo que se trata dunha unidade que ten tamén un 
carácter introdutorio, os contidos van ser traballados 
fundamentalmente na aula de Abalar, na que, a través da 
web do Instituto Geográfico Nacional, analizaremos os 
numerosos recursos que esta ofrece. 
 
Tamén traballaremos con diferentes materiais. mapas 
desplaglables, interactivos, atlas, mapas topográficos, 
cartografía dixital...; puzles de mapas, etc.  
 
Aínda que non aparecen nos estándares de aprendizaxe, 
traballaremos, brevemente, os contidos aos que fai 
referencia o título da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Exame de 
contidos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta: o mapa. 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Ten unha visión global do medio físico 

español, europeo e mundial e das súas 

características xerais. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español. 

• Sitúa no mapa de España as principais 

unidades e elementos do relevo peninsular 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Sitúa no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, europeo 
e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España. 

Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes. 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos que forman o 
relevo europeo. 
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Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. • Coñece, compara e describi os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. 

Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas que existen no noso 
continente. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicta os elementos máis importantes. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes e as 
zonas climáticas da Terra. 

 

 

UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas. 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece a organización territorial de España. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identificar o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

Describe adecuadamente o 
funcionamento dos intercambios de 
ámbito internacional utilizando mapas 
temáticos e gráficos nos que se reflictan 
as liñas de intercambio. 
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Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza 

Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e as rela-cións con factores 
económicos e políticos. 

 

 

UNIDADE 2. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Recoñeceras actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Analiza os datos do peso do sector terciario 

dun país fronte aos do sector primario e 

secundario. Extrae conclusións. 

• Sinala nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas e realizar o comentario. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con 
el. 
 
 

Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan 
estes datos. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, 
de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos que reflicen 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 
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2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Xeografía) 

UNIDADE 3. A AGRICULTURA, A GANDARÍA, A PESCA E A SILVICULTURA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Trátase dunha unidade pouco complexa, pertencente á 
Xeografía chamada descriptiva, na que nos centraremos 
no explicación dos conceptos básicos a partir do texto 
sobre o que imos traballar. 
 
A partir do anterior, a metodoloxía procurará ser o máis 
activa posible, acudindo fundamentalmente á numerosa 
información dispoñible nas webs de organismos oficiais, 
que conta coa vantaxe de ser fiable e actualizada. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Por outra banda, os aspectos relacionados con estes 
contidos gardan unha estreita relación coa realidade 
socioeconómica, tanto da contorna, como autonómica, 
nacional e internacional, polo que a prensa (xornais en 
papel e dixitais) recolle diariamente novas desta 
temática. A súa lectura e análisis será parte importante 
das actividades e do traballo na aula. 
 
A televisión, en programas como "Comando Actualidad", 
de TVE, así como moitos da TVG ("O Agro", "O mar", 
etc), supón un recurso moi atractivo para reforzar a 
unidade, polo que o seu visionado será tamén, dentro do 
tempo dispoñible, obrigado. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 
 

 

• Recoñecer as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Comprender o proceso de urbanización, os 

seus pros e contras en Europa. 

• Entender a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localizar os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Analizar o impacto dos medios de transporte 

na súa redonda. 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con el. 

Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealícolas e as máis importantes 
masas boscosas do mundo. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario 
que segue un produto agrario desde a 
súa recolección ata o seu consumo. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 
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UNIDADE 4. A MINARÍA, A ENERXÍA E A CONSTRUCIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Coñece e analiza os problemas e retos 

medioambientais que afronta España, a súa 

orixe e as posibles vías para afrontar estes 

problemas. 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localiza os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave 
relacionados con el. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de 
minerais no mundo. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 
 

Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

 

 

UNIDADE 5. A INDUSTRIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Coñece os problemas medioambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías de solución. Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
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Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Explica a distribución desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

• Identifica o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relaciona áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Explica as características de certos 

acontecementos que determinaron cambios 

no rumbo da historia. 

Localiza nun mapa a través de 
símbolos e lendas adecuados, os 
países máis industrializados do 
mundo. 

Describe o funcionamento dos 
intercambios de ámbito internacional 
utilizando mapas e gráficos nos que se 
reflictan os intercambios. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 

 

 

 

UNIDADE 6. OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

social e económica do mundo e das nosa Realiza unha lectura reflexiva de 
diferentes textos relacionados coa 
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actividade económica no mundo 
actual. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

redonda na actualidade. 

• Describi e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica.  

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características. 

• Analiza e comparar o grao de 

desenvolvemento socioeconómico de varias 

partes do mundo e reflexionar sobre as 

repercusións positivas e negativas da 

globalización 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Recoñece e describe os elementos e 
aspectos clave para o desenvolvemento 
das actividades económicas 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

Reflexiona sobre o impacto da 
globalización na organización 
económica, social e cultural no mundo e 
na redonda. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 7. OS TRANSPORTES E O TURISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

Reflexiona sobre os problemas 
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medioambientais, as súas causas e as 
súas posibles solucións 

político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

social e económica do mundo e da nosa 

redonda na actualidade. 

• Describe e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica. 

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica.  
 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

 

UNIDADE 8. AS ACTIVIDADES COMERCIAIS E OS FLUXOS DE INTERCAMBIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe o funcionamento dos 
intercambios internacionais con 
mapas temáticos e gráficos coas liñas 
de intercambio. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Analiza gráficos de barras por países e textos 

cos niveis de consumo, o comercio desigual 

e a débeda externa entre países en 

desenvolvemento e desenvolvidos. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identifica o papel das grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras da economía 

das súas rexións. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico 

Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Bloque Historia) 

UNIDADE 9. O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra as etapas históricas e a expresión dos séculos en 
numeración romana. 
 
A continuación, explicaremos o concepto de Historia e as 
fontes históricas; realizaremos actividades sobre orde 
temporal de feitos históricos, eixes cronolóxicos, mapas 
históricos, etc. 
 
Iniciaremos o glosario de termos históricos que servirá 
para todo o trimestre. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Lectura do capítulo do libro “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
Por último, faremos unha proba de avaliación de 
competencias sobre os contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Caracteriza a organización social, económica 

e política propia das sociedades de diferentes 

etapas, momentos ou contextos históricos. 

• Describi as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

Describe os aspectos básicos da 
economía, da organización social e da 
política durante a Idade Moderna. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos. 
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UNIDADE 10. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN DA ARTE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
 
Explicaremos os contidos partindo dun esquema no que 
se reflictan os puntos e conceptos máis salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
No caso de contar con tempo suficiente, o alumnado, 
individualmente ou en parellas, farán e expoñerán un 
pequeno traballo de investigación sobre un artistas do 
Renacemento e a súa obra. 
 
Lectura do capítulo de “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Avaliación do 
traballo de 
investigación 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Describe as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado 

Identifica diferentes tipoloxías d eontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecmeentos históricos. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos 

Analiza diferentes obras de arte 
renacentistas relacionándoas coas 
características do Renacemento e os 
recursos técnicos que emprega. 

 

 

UNIDADE 11. A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra os reinados das coroas de Castela e Aragón e da 
descuberta e conquista de América. Non esqueceremos 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos Analiza o crecemento económico e a 
expansión territorial que se produciu 
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durante o reinado dos Reis Católicos. o éxito de series de TV recentes e actuais como "Isabel" 
e "Carlos, Rei Emperador". 
 
Continuaremos o glosario de termos históricos. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter, 
especialmente o capítulo correspondente da “Breve 
histiria del mundo”. 
 

 

corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias, 
incluída unha de 
carácter 
trimestral. 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política da 

Monarquía dos Reis Católicos e da 

sociedade deste período. 

• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Caracteriza a organización 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior. 

Analiza os factores que favoreceron o 
desenvolvemento das expedicións e 
as circunstancias que impulsaron o 
proxecto de Colón 

Caracteriza as sociedades indíxenas 
americanas e a súa organización 
social, económica e política 

 

 

UNIDADE 12. O AUXE DA MONARQUÍA HISPÁNICA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 
Posible visionado dun filme axeitado ao tema da 
colonización americana (A Misión, E tamén a chuvia…). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política das 

monarquías de Carlos I e Felipe II e da 

sociedade deste período. 

Analiza a organización económica e a 
expansión territorial que se produciu 
durante o reinado de Carlos I e Felipe 
II. 

 
Caracteriza a organización institucional 
da Monarquía durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
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• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Describe os conflitos internos e externos 
que se produciron durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
 

Describe as expedicións, conquistas 
e procesos de colonización dos 
séculos XVI e XVII. 

Describe a organización económica e 
social da sociedade colonial 
prestándolle especial atención ás 
desigualdades sociais 
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UNIDADE 13. A DECADENCIA D IMPERIO DOS AUSTRIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Analiza as características da sociedade, da 

economía e da organización política e da 

cultura da España do século XVII 

relacionándoas coas causas da crise que se 

produciu neste período histórico. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
 

Analiza a organización institucional, 
económica e social dos reinos 
hispánicos durante o século XVII. 

Describe as causas da crise 
demográfica, económica e política 
dos reinos hispánicos no século XVII. 

Identifica e describe as principais 
manifestacións culturais e literarias 
do Século de Ouro Español. 

 

 

 

 

UNIDADE 14. A EUROPA DO SÉCULO XVIII 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Coñece trazos das políticas internas e as 

relacións exteriores dos séculos XVI e XVII 

en Europa e os conflitos que se produciron 

entre as nacións europeas. 

• Recoñece e caracteriza con detalle os 

diferentes sistemas políticos que se 

implantaron e desenvolveron ao longo do 

século XVII. 

 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

 

 

 

 

UNIDADE 15. A CIENCIA E A ARTE DO BARROCO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occiental. 

 
Similar as unidades anteriores, facendo máis fincapé na 
parte artística e, polo tanto, empregando máis os medios 

audiovisuais. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
avaliación do 
bloque de 
Historia. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Comprende o espírito e as bases da ciencia 

moderna do século XVII e coñece os 

científicos máis relevantes deste período e as 

súas teorías científicas. 

• Describe as características do Barroco, 

identificando as obras e autores máis 

relevantes deste movemento artístico e 

cultural. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

Describe as características xerais do 
pensamento científico do século XVII. 
 

Coñece as características e 
peculiaridades da arte do Barroco 
diferenciándoo doutros movementos 
artísticos 

Analiza diferentes obras de arte barroca 
relacionándoas coas características do 
Barroco e os recursos técnicos que 
emprega 

 

4º ESO - HISTORIA 

 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe as características do Antigo    
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Réxime e identifica as causas da súa 
crise debido aos cambios sucedidos 
ao longo do século XVIII. 
 

Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e 

económico. 

• Expón os principais cambios que introduciu a 

Ilustración na mentalidade da época e a súa 

repercusión a todos os niveis. 

• Identifica os principais feitos das revolucións 

que tiveron lugar en Inglaterra e nos Estados 

Unidos. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o estilo 

ao que pertencen 

Expón o desenvolvemento das 
actividades económicas que se produciu 
no século XVIII e o papel que xogou a 
burguesía nel. 
 

Explica en que consistiu a Ilustración 
e como as súas ideas promoveron un 
cambio de mentalidade na época. 
 

Desenvolve a influencia das ideas 
ilustradas na España do século XVIII, e 
concretamente en Galicia, a nivel 
político, social e cultural 
 

Describe os procesos de cambio a nivel 
político que se deron tanto en Inglaterra 
como nos EUA e que serviron de 
precedente á Revolución Francesa 
 

Explica as características do Rococó 
e do Neoclasicismo e compáraos. 
 

 

UNIDADE 2. A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS /1789-1871) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón o contexto no que se produciu a 
Revolución francesa: influencias, 
situación social, económica e cultural, 
causas e consecuencias. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 

 
 

• Explica as condicións políticas, sociais, 

económicas e culturais que favoreceron o 

estalido da Revolución en Francia. 
Diferencia as etapas nas que se 
dividiu a Revolución e describe as 
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características de cada unha delas. 
 

 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Expón os feitos que se desencadearon na 

Revolución francesa e é capaz de situalos na 

etapa que lles corresponde. 

• Coñece algúns dos seus personaxes máis 

destacados na época da Revolución e 

seguinte e explica a súa importancia e 

influencia. 

• Desenvolve os sucesos posteriores á 

Revolución francesa, a orixe dos cales se 

acha nos ideais que ela promoveu. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñece o estilo 

ao que pertencen. 

Desenvolve a figura da muller na época 
revolucionaria e a influencia que exerceu 
Olimpia de Gouges na sociedade do 
momento. 
 

Explica a figura de Napoleón e o seu 
goberno como culminación dos ideais 
moderados que inspiraron nun 
momento determinado a Revolución 
francesa. 

Comenta os constantes conflitos que 
tiveron lugar no século XIX entre 
absolutismo e liberalismo: o Congreso 
de Viena e as revolucións de 1830 e 
1848. 
 

Expón os novos estados que se 
crearon en Europa debido á 
expansión do nacionalismo: a 
independencia e a unificación. 
 

Describe as principais características 
do Romanticismo, o Realismo e o 
Modernismo e analiza algunhas das 
súas obras. 
 

 

 

UNIDADE 3: A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza os factores que posibilitaron que 
se dese a Primeira Revolución Industrial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 

 
Observación do 
traballo na aula 
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Enumera as innovacións que supuxo 
a Revolución Industrial e as vantaxes 
que supoñen. 
 

 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica os sucesos e transformacións máis 

relevantes que tiveron lugar durante a 

Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal. 

• Analiza a influencia que exerceu a 

Revolución Industrial e a súa influencia a 

nivel persoal, económico, demográfico e 

social. 

• Expón o cambio de mentalidade que supuxo 

a Revolución Industrial e a consecuente 

aparición de diversas ideoloxías. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza diversas fontes nas que se 
amosa o xeito de vida que se derivou da 
industrialización das cidades da época. 
 

Explica os cambios que se deron a 
nivel demográfico, económico e 
social a partir da Revolución 
Industrial e as súas consecuencias. 
 

Describe as distintas ideoloxías que 
naceron a raíz dos cambios que se 
produciron na sociedade. 
 

Valora como algúns acontecementos do 
pasado, como a Revolución Industial, 
seguen tendo unha repercusión na 
actualidade. 
 

 

 

UNIDADE 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX: A CONSTRUCIÓN DO RÉXIME LIBERAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Desenvolve o proceso de implantación 
do liberalismo en España e o cambio 
que supuxo respecto ao sistema político 
anterior. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 
 

• Explica as relacións que se estableceron 

entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa, facendo fincapé na Guerra da 

Independencia. 

Describe a Guerra da Independencia, 
as súas causas, o seu 
desenvolvemento e as súas 
consecuencias. 

Detalla as fases do conflito entre liberais 
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e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII e explica as causas do 
proceso de independencia das colonias 
americanas. 
 

 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Describe os feitos máis relevantes dos 

reinados de Fernando VII e Isabel II e explica 

os principais conflitos aos que tiveron que lles 

facer fronte. 

• Explica o sistema político da Restauración 

como intento de establecer unha monarquía 

constitucional, garante da orde social. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XIX e recoñece o estilo ao 

que pertencen. 

Expón o ideario carlista e identifica os 
conflitos que tiveron lugar pola oposición 
absolutismo-liberalismo. 

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II, 
describe o Sexenio Democrático e 
relata os sucesos máis relevantes. 

Define a grandes trazos en que 
consistiu a Restauración, os seus 
obxectivos e as súas características. 
 

Describe as principais características 
da pintura de Goya: etapas e obras 
principais. 

 

 

UNIDADE 5. INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL  NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as dificultades coas que se 
encontrou a Revolución Industrial en 
España e valora o seu carácter de éxito 
ou fracaso. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 

 
 

• Desenvolver o proceso de industrialización 

de España, os cambios que supuxo para a 

sociedade e as limitacións coas que se 

encontrou. 

• Expor o nacemento da conciencia colectiva a 

raíz dunha serie de inxustizas relativas ás 

Expón o proceso de cambio que tivo 
lugar en España a raíz da súa parcial 
industrialización e compárao 
correctamente co resto dos países. 
 

Describe os cambios sociais que 
tiveron lugar en España, e 
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concretamente en Galicia, durante o 
século XIX e as súas limitacións. 
 

 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

condicións laborais 

• Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

• Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza as orixes do movemento obreiro 
en España a causa das duras condicións 
de traballo ás que estaban expostos. 
 

Describe as principais características 
do Neoclasicismo, o Barroco, o 
Realismo e o Modernismo españois. 
 

Compara unha lei educativa do pasado, 
a Lei Moyano, coa educación actual. 
 

 

 

UNIDADE 6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os cambios que produciu a 
Segunda Revolución Industrial nos 
distintos países. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Describe en que consistiu o imperialismo, as 

súas causas e as razóns ás que se apela 

para xustificalo. 

• Identifica as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político no 

mundo. 

• Explica en que consistía o colonialismo e as 

súas consencuencias.  

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e XX e recoñecer o estilo ao 

que pertencen. 

Expón as consecuencias que tivo a 
Segunda Revolución Industrial a nivel 
demográfico e os avances que 
supuxo en canto á calidade de vida 
dos individuos. 
 

Enumera as causas do imperialismo e 
recoñece a vontade de expansión nas 
diferentes potencias a través de diversas 
fontes. 
 

Identifica as potencias imperialistas e 
as súas liñas de expansión na 
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procura de novos territorios. 
 

textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Expón a relevancia da Segunda Revolución 

Industrial e os beneficios que supuxo para a 

sociedade do momento 

 

Describe as consecuencias que tivo a 
colonización tanto para as potencias 
colonizadoras como para os 
territorios colonizados. 

 

Expón as principais características, 
artistas e obras do Impresionismo e 
do Postimpresionismo, e o 
envorcamento que se deu na 
arquitectura coa introdución de novos 
materiais construtivos.  

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica o contexto que favoreceu que 
tivese lugar a Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas que levaron á Primeira 

Guerra Mundial, as características principais 

e os grandes acontecementos que 

ocorreron no seu desenvolvemento. 

• Esquematiza a orixe, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Revolución Rusa, e 

establece as relacións pertinentes coa Gran 

Guerra. 

• Expón todas as consecuencias posibles da 

Primeira Guerra Mundial. 

Expón as fases e os sucesos máis 
significativos no desenvolvemento 
da Gran Guerra. 
 

Describe as características da 
Primeira Guerra Mundial e define por 
que se recolle baixo o concepto de 
“guerra total”. 
 

Expón a situación na que se achaba 
Rusia para que se desencadease unha 
Revolución e como influíu esta no 
desenvolvemento da Guerra. 
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 Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

Enumera as consecuencias da 
Guerra a distintos niveis: 
demográfico, económico, social e 
político. 
 

Analiza as Primeiras vangardas 
como cuestionamento da arte do 
pasado e rexeitamento da imitación 
da realidade. 
 

 

 

 

UNIDADE 8. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe a situación de posguerra en 
Europa e no resto das potencias 
participantes na Primeira Guerra 
Mundial 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as consecuencias que tivo a Primeira 

Guerra Mundial nas distintas potencias que 

participaron nela, profundando no caso de 

EUA. 

• Analiza as correntes artísticas de protesta 

que naceron durante o período de 

entreguerras e comenta algunha das súas 

obras. 

• Describe as causas e o alcance da crise 

financeira de 1929. 

Explica o proceso de crecemento 
que se deu en EUA tras a Guerra e as 
causas do seu posterior declive. 
 

Describe as características do 
dadaísmo, as correntes da 
abstracción, o surrealismo e a nova 
obxectividade. 
 

Analiza o alcance da crise financeira de 
1929 e a súa vinculación co tipo de 
sistema económico capitalista. 
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 textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Explica os diversos factores polos que se 

fixo posible o auxe dos totalitarismos en 

Europa e describe tres casos concretos: os 

fascismos de Italia e Alemaña, e o goberno 

stalinista en Rusia. 

Expón as causas polas que se deu o 
auxe do fascismo en Italia e os seus 
principios ideolóxicos. 
 

Explica como e por que se produciu o 
ascenso do nazismo en Alemaña e as 
súas principais características. 
 

Describe a chegada ao poder de Stalin 
na Unión Soviética e o carácter da súa 
ditadura, e argumenta por que se 
considera como un réxime totalitario. 
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UNIDADE 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1939) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón os factores que levaron á crise 
ao sistema da Restauración. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (Maestras da 
República). 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica o declive da Restauración e a 

posterior imposición da ditadura a mans de 

Primo de Rivera. 

• Expón as características da Segunda 

República e as súas principais reformas. 

• Describe as causas e o desenvolvemento 

da Guerra Civil española. 

• Expón a situación de posguerra española. 

 

Explica as causas polas que se impuxo 
a ditadura de Primo de Rivera e a súa 
posterior crise. 
 

Describe o proceso que se levou a 
cabo ata a proclamación da Segunda 
República española tras as eleccións 
de 1931. 
 

Enumera as reformas que 
emprendeu a República en distintos 
ámbitos como o militar, o relixioso, o 
territorial, ol agrario e o educativo, e 
define as reaccións que xerou. 
 

Explica a situación política tras o 
levantamento de Casas Viejas e 
identifica o ambiente de tensión previo 
ao estalido da Guerra Civil. 
 

Desenvolve as causas da Guerra 
Civil española e cita os sucesos 
principais que tiveron lugar até 
chegar ao seu fin. 
 

Describe os desastres da guerra e as 
súas consecuencias a distintos niveis 
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UNIDADE 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Contextualiza o estalido da Segunda 
Guerra Mundial e establece unha das 
súas causas no ocorrido durante a 
Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas, as características e os 

principais feitos que aconteceron durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

• Desenvolve os efectos que supuxo a 

Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Recoñece que el xeito no que se dispoñen 

as cousas no presente depende dos feitos 

que sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Describe o desenvolvemento da guerra, 
facendo referencia ás distintas alianzas 
que se formaron. 
 

Expón as características da guerra en 
canto ao seu alcance e métodos de 
propagación. 
 

Coñece a situación de represión que se 
deu durante a Segunda Guerra 
Mundial, as causas e os seus princpais 
afectados. 
 

Relata as consecuencias que tivo a 
Segunda Guerra Mundial nas potencias 
participantes. 
 

Explica a orixe da ONU e sopesa como 
unha Europa en guerra durante o 
século XX pode chegar posteriormente 
a unha unión económica e política. 
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UNIDADE 11. UN MUNDO DIVIDIDO:GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Coñece a situación da posguerra 
mundial e describe a división do 
mundo en dous grandes bloques 
separados por un “telón de aceiro”. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Comprende o concepto de “Guerra Fría” no 

contexto da posguerra mundial e expón as 

relacións entre EUA e a URSS. 

• Relata os feitos principais da 

descolonización de posguerra no século XX. 

Expón en que consistiu o conflito en 
Oriente Próximo e atribúe a súa orixe 
a unha vontade de compensación 
polo Holocausto xudeu. 
 

Explica a situación de Alemaña na 
posguerra como centro da Guerra Fría. 
 

Expón en que consistiu a Guerra Fría 
e os diversos conflitos bélicos que 
se desenvolveron no seu contexto 
 

Describe en que consistiu a 
coexistencia pacífica e o cambio que 
supuxo en ambas as dúas potencias. 
 

Explica como se desenvolveu o 
proceso descolonizador e describe os 
seus feitos máis relevantes. 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características do Pop Art 
e do realismo socialista e analiza 
algunhas obras. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Defini o Estado de Benestar e analiza os 

seus proles e as súas contras. 

• Describe a nova situación da URSS: o auxe e 

o derrubamento. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñece o estilo ao que 

pertencen. 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

 

Describe a situación política e 
económica das grandes potencias 
hexemónicas despois da Segunda 
Guerra Mundial e compáraas entre si. 
 

Explica en que consiste o Estado de 
Benestar e os avances que promoveu 
en Europa. 
 

Expón a evolución do bloque comunista 
tras a Guerra Fría: a expansión mundial 
e o seu posterior declive. 
 

Relata as razóns polas que se procurou 
avanzar cara a unha colaboración entre 
estados europeos e sopesa como se 
pode chegar a ela tras un período de 
guerra. 
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UNIDADE  13. ESPAÑA: A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as bases do réxime franquista e 
os seus principios ideolóxicos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Analiza as características do franquismo e a 

súa evolución no tempo, tendo en conta as 

transformacións políticas, sociais e 

económicas que promoveu. 

• Explica a situación do bando republicano 

despois da Guerra Civil e o desenvolvemento 

dos movementos de oposición ao 

franquismo. 

• Expón o crecemento económico que se deu 

na sociedade española a partir de 1960 e o 

impacto que tivo nela. 

Expón a situación de posguerra en 
España, e concretamente en Galicia, e o 
intento de restitución da economía por 
parte do franquismo. 
 

Describe a situación da muller 
durante o franquismo. 
 

Desenvolve os cambios que se deron 
no réxime, o seu crecemento 
económico e demográfico e as súas 
consecuencias, e a súa posterior 
crise. 
 

Explica o destino dos exiliados por causa 
da opresión franquista e como naceron e 
se desenvolveron os movementos de 
oposicón. 
 

Describe como os cambios 
producidos na España dos anos 60 
afectaron os costumes e os xeitos de 
vida dos seus habitantes. 
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UNIDADE 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características máis 
destacadas das correntes artísticas 
do século XX en España e, 
concretamente, en Galicia, e coñece 
os seus artistas máis representativos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as causas da fin do franquismo e 

coñece a situación na que se achaba España 

nese momento. 

• Explica o cambio que experimentou España 

durante a época da Transición a distintos 

niveis: político, social e económico. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX en España e recoñecer o estilo 

ao que pertencen. 

• Comprende o concepto de crise económica e 

recoñece a súa repercusión mundial nun 

caso concreto. 

 

Expón as características do Estado de 
benestar en España, analiza como 
desembocou na crise económica de 
2008 e compáraa coa crise enerxética 
de 1973. 
 

Describe a situación de España tras a 
morte de Franco e o proceso de 
cambio que se iniciou nese momento. 
 

Enumera os principais fitos que deron 
lugar ao cambio da sociedade e a 
política españolas durante a Transición. 
 

Relata como as mobilizacións sociais 
contribuíron ao establecemento da 
democracia e o papel que desempeñó 
cada un dos sectores da sociedade. 
 

Explica os cambios que experimentou 
España na época da Transición a nivel 
económico e político. 
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UNIDADE 15. O MUNDO ACTUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza diversos aspectos dos 
cambios producidos tras o 
derrubamento da URSS. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas e consecuencias 

inmediatas do  derrubamento da URSS e 

outros réximes soviéticos. 

• Interpreta procesos a medio prazo de 

cambios econó-micos, sociais e políticos de 

ámbito mundial. 

• Entende a evolución da construción da Unión 

Europea e a implantación do Estado de 

benestar. 

• Define en que consiste a globalización e 

identifica algúns dos seus factores. 

• Identifica os cambios máis relevantes que 

supuxo a revolución tecnolóxica. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo 
desa época. 
 

Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 
 

Comprende os proles e os contras do 
Estado do benestar e explica as causas 
e as consecuencias da súa crise. 
 

Expón algúns dos conflitos que teñen 
lugar hoxe en día a pesar do proceso de 
globalización. 
 

Describe o proceso de globalización e 
sinala as súas repercusións a nivel 
social e económico. 
 

Expón a revolución que supuxo a 
aparición da Internet e compáraa coas 
dúas revolucións tecnolóxicas 
anteriores. 
 

Valora as consecuencias do 
quentamento global e formula, aínda 
coas dificultades que se presentan, 
algunhas medidas ao respecto para 
previr o seu aumento no futuro. 
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3.1 ANEXO SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

 

Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o funcionamento das seccións bilingües, compre facer unha serie 

de engadidos á programación que con carácter xeral se deseña para 4º de ESO. Hai que ter en conta que o alumnado de sección bilingüe ten 

o mesmo currículo que o resto de alumnos deste nivel, polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que deben 

estar diferenciados dadas as características especiais do grupo que segue o ensino das Ciencias Sociais en bilingüe (galego-inglés). 

Fundamentalmente estes aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades. Xa que logo, velaí os aspectos concretos que 

require o grupo de bilingüe en canto a 

a) Programación didáctica: 

OBXECTIVOS 

- Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.  
- Ampliación do vocabulario en inglés.  
- Adquisición de vocabulario específico das Ciencias Sociais en inglés.  

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

O libro de texto atópase na plataforma Edixgal.  

Ao igual que nos grupos non bilingües tamén se empregarán como recursos:  

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.  

• Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.  

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.  

• Internet e material dixital. 
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Asistente lingüístico:  

O centro conta cun asistente lingüístico este curso, que ten previsto incorporarse a partires do 1 de outubro. Unha vez a semana asistirá a 

clase cos alumnos para colaborar no desenvolvemento da mesma, sobre todo no aspecto oral. 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

 4.1 Principios metodolóxicos xerais: 

 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen a práctica docente. Por tanto, serán 

comúns a toda a etapa. 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí.  

Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como no método de indagación e de 

experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  

Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de estudo e en que momento elaborativo se 

encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos 

anteriores. 
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Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos en colaboración con outros 

departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da 

lectura comprensiva. 

As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, dado que estas posúen unha 

grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata 

adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse 

maioritariamente polas experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da estrutura mental de 

alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao sentido común fai especialmente necesario nesta área o 

coñecer cáles son os esquemas mentais dos alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito 

dunha experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo situacións problemáticas, onde o 

alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou 

contraexemplo que posibilite pór en cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa evolución cara a argumentacións 

máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e na medida do posible, a 

contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe significativa e funcional. 
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4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na complexidade dos mesmos 

dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha 

progresión na complexidade ao longo da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como propio polo grupo. As 

relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando 

as normas establecidas democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o xustifican, desde favorecer o nivel 

de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten 

a aprendizaxe entre iguais. Tras a realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 

8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na aula.  

 

4.2 Estratexias metodolóxicas 

 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

▪ Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
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▪ Esquema da unidade. 

▪ Discusións en grupo. 

▪ Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 

▪ Realización de actividades manuais-artísticas sinxelas (mapas de plastilina, etc.)..   

▪ Procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula. 

▪ Visionado e análise de filmes e documentais. 

▪ Indagacións bibliográficas. 

▪ Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente na unidade 1 da Xeografía e Historia 

de 1º e 3º de ESO (coordenadas xeográficas, fusos horarios, etc.). 

▪ Traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais 

▪ Adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 

4.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os aspectos da práctica docente. O 

uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o 

uso adecuado destas canles e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, simulacións virtuais, etc., de maneira que 

preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

4.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 

 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun libro ou texto científico que sexa atractivo para eles. Esta actividade levarase a cabo 

preferentemente ao comezo da clase e máis concretamente os venres. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar termos no dicionario, comprensión 

de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos, números.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e desenvolvendo habilidades persoais que lles 

permitirán resolvelos. 
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5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. 

 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Todos 

estes elementos transversais coidamos que se traballan suficientemente desde a materia de Xeografía e Historia. 

Pero a consellería de Educación pide que tamén se fomenten e traballen outros elementos transversais como a igualdade entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, a non discriminación, o rexeitamento do terrorismo ou a 

seguridade viaria -entre outros-, aspectos que tamén desde as materias que nos ocupan van ser tratados transversalmente con frecuencia, de 

xeito inevitable. 

En definitiva, tanto á hora de traballar os contidos de Xeografía, como os de Historia, estarán presentes estes elementos transversais que 

consideramos, para as materias que lle corresponden a este departamento didáctico, parte consustancial dos contidos. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan ao longo do curso.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAIAN A EMPREGAR. 

 

Unha das novas de este curso é o feito de prescindir do libro de texto para, case limitándonos aos contidos mínimos, ir construíndo e 

traballando os contidos das materias. Esta metodoloxía implica necesariamente o emprego de numerosos e variados materiais e recursos 

didácticos, entre os que podemos destacar: 

- Contidos dispoñibles en Edixgal 

- Caderno de clase ou dosier para recopilar todo o traballado  en cada unidade didáctica. 

- Textos literarios e artigos xornalísticos relacionados cos contidos da unidade a traballar. 

- Libros e cómics de carácter tanto literario como científico relacionados cos contidos das materias, en especial o libro de 

E.HG. GOMBRICH, Breve historia do mundo xunto co de Nieves Concostrina, Menudas historias de la Historia. 

- Mapas (desplegables, atlas, interactivos), globos terráqueos, compás… 

- Os computadores da aula de Informática; pizarra dixital e canón de video. 

- DVDs de filmes e documentais, videos de programas de TV, podcasts radiofónicos, CDs e DVDs musicais, etc. 

- Cartulinas, plastilina e todos aqueles materiais necesarios para a realización de traballos manuais. 

- Visitas e percorridos por cidades, vilas e paraxes naturais. 

 

Todos os materiais e recursos didácticos teñen como finalidade facer máis sinxela e atractiva a aprendizaxe, así como conectar os contidos 

das materias coa vida cotía e a realidade política, social, económica e cultural na que vivimos. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa diversidade, establecendo medidas que 

permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas necesidades, os contidos e estándares de 

aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO . 

 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa comunidade. Os criterios de 

avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades 

indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos tamén no Decreto, permiten definir os 

resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles 

e avaliables e permiten graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b desta programación. Os estándares 

de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos de Avaliación. 

− A Avaliación continua. 
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− A Avaliación a través de probas escritas. 

 

No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático do alumnado, 

é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, 

exposicións orais e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... 

En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de Aprendizaxe. Igualmente poderemos levar a cabo 

unha Avaliación Competencial. 

 O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de Aprendizaxe como das Competencias Clave 

valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro: 

− LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado. 

− LOGRO – NIVEL 2: Logro básico. 

− LOGRO – NIVEL 3: Logro medio. 

− LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado. 

 

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres avaliacións trimestrais e na avaliación 

final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que as probas escritas ponderen un 70% e os traballos e as actividades diarias da 

clase otro 30%. 

Haberá un ou dous exames por trimestre/avaliación. Haberá un exame de recuperación da avaliación suspensa sempre despois das vacacións 

correspondentes. A nota final será a media das tres do curso. A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 

10% na respectiva nota. Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá que 

presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 
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A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 para a nota inmediatamente posterior 

no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de 

traballos e outros pedidos polo profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  
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Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, 

bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios 

telemáticos/electrónicos, sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame de 

recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno non asiste na data do exame deberá 

traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación mínima de 5 puntos non podendo sumarse 

a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de 

contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada de atención por interromper a a 

explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación debe ser formativa, non considerando só o resultado numérico, senón que tamén se valorará o mérito dunha aprendizaxe a partir 

dunha situación inicial, tendo en conta o esforzo realizado en cada caso para acadar o resultado final.  

Para levar a cabo a avaliación das unidades didácticas utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
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1. Instrumentos de avaliación inicial: aínda que as actividades iniciais non se puntúen, serviranos de referencia do nivel de 

coñecementos do que parten os nosos alumnos. 

2. Notas de clase, dentro das cales se valorará: o progreso realizado polo alumno, o traballo na aula, a actitude, a creatividade e o 

interese e participación en clase. Para levar un rexistro destas notas de clase utilizaranse listaxes de control. 

3. Traballos feitos na casa ou na aula, individualmente ou en grupo. 

6. Probas obxectivas, dentro das cales incluiremos os controis e as probas escritas realizadas ao final de cada unidade didáctica ou 

conxunto de unidades didácticas. Estas probas constarán de cuestións teóricas e sobre todo prácticas, respondendo ao modelo de proba de 

competencias. Os alumnos deberán obter unha cualificación mínima de 3,5 para que se teñan en conta os apartados anteriores na elaboración 

da nota final da unidade didáctica. 

 

Probas de avaliación: 

 Probas de avaliación: 

Haberá unha proba específica de avaliación de competencias ao termo de cada unha das tres avaliacións nas que está organizado o curso, 

probas que deberán realizar todos os alumnos. O alumno superaría a avaliación se obtén unha cualificación mínima de 5 na media ponderada 

entre a cualificación desta proba de avaliación e as cualificacións obtidas nas unidades didácticas. 

Probas de recuperación: realizarase unha proba de recuperación de cada avaliación para aqueles alumnos cualificados 

negativamente ao final desta. A avaliación estará recuperada se os alumnos obteñen unha cualificación mínima de 5. 
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Avaliación final de xuño: os alumnos que non superaran todas as avaliacións poderán superar o curso na súa totalidade mediante 

esta proba final, a cal elaborarase tendo en conta os criterios de avaliación establecidos nesta programación didáctica. 

Aqueles alumnos que teñan unha avaliación suspensa e as outras dúas aprobadas, poderán presentarse nesta data a recuperar esa 

avaliación. En caso de non superala, a materia considerarase non superada na súa totalidade, quedando a materia pendente para setembro. 

Proba extraordinaria: seguirá os mesmos criterios da proba final de xuño, aínda que procurando axustar os contidos aos mínimos. 

 

Expresións das cualificacións: 

Os resultados da avaliación expresaranse na ESO mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, 

que irá acompañada dos seguintes termos: 

a) Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4. 

b) Suficiente (SU): 5. 

c) Ben (BE): 6. 

d) Notable (NT): 7 ou 8. 

e) Sobresaínte (SB): 9 ou 10. 

Instrumentos de avaliación: 

Os instrumentos de avaliación que empregaremos pódense resumir nos seguintes: 
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• Observación cotiá do proceso avaliador. 

• Caderno persoalizado que recolla a observación de actitudes e hábitos de traballo.  

• Actividades finales de cada tema estudado e traballado na aula. 

• Probas prácticas: mapas mudos, comentarios guiados de textos, realización de fichas… 

• Probas escritas esporádicas para coñecer a asimilación dos principais conceptos xeográficos e históricos. 

• Informe final do proceso avaliador. 

• Seguimento da lectura dos libros recomendados para este ano en cada curso. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 

Para alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, o departamento de Ciencias Sociais establece que o procedemento de 

seguimento e avaliación das materias pendentes seguirá estes pasos: 

 - Realización de probas obxectivas, máis de competencias que de carácter teórico, axeitadas aos contidos do trimestre e ás actividades 

realizadas ao longo del. O alumno, que será informado previamente dos contidos a estudar, deberá obter unha cualificación mínima de 5 para 

superar a materia. 

 - Realización dunha proba final, xeralmente no mes de maio, no caso de que o alumno non superase as probas parciais. O alumno 

deberá obter unha cualificación mínima de 5 para superar a materia. 
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10. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as habilidades 
que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais.    

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de aprendizaxe.    

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha distribución e 
unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función dos 
distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica 
e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grao en que 
alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de mellora.    
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11. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo 

do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro 

que se presentan a continuación:  
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o 
Proxecto Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de 
alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función 
dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e 
intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación que permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e 
comprobar o grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 
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Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

12.6. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN  

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda maiores, por todo isto, a temporalización proposta 

nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as necesidades que se detecten no día a día da aula, 
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tanto na necesidade de reforzar e repasar como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste sentido, 

será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e reforzando entre as diversas materias. 

 

13. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL 

 

13.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí. Esta será a exposta na progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula virtual do centro así como na páxina web do 

centro os apuntamentos e actividades realizadas na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa 

casa, entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu estudio diario mediante a mensaxería da 

aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará os contidos contemplados na programación 

para tal día mediante Webex ou outro dispositivo similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as 

faltas no programa Xade así como os problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
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- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente nas unidades de Xeografía e Historia de 

1º e 3º de ESO. 

13.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 

 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da programación. No caso de ensino semipresencial ou a 

distancia, seguirase empregando o libro de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto o docente como o alumnado precisa dun 

ordenador con conexión a internet para realizar o seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade, desde o centro realizaráse unha lista de todo aquel alumnado que poida ter problemas de falta 

de medios,  para solucionar este problema con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma escrita  

mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como mediante o correo electrónico corporativo de 

cada docente e as clases virtuales. A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o WhatsApp do 

centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido numero de alumnado.  

 

13.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de atención a diversidad ecos alumnos que así o 

precisen. Estas medidas seguirán no caso dun posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e diferentes ao resto da clase.  
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A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o funcionamento da aula virtual e das clases online, 

entregando algunas das actividades propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas antes dunha 

situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, os contidos e as actividades estarán adaptadas 

ao seu nivel curricular. Se fose preciso, adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 

13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a realización de actividades propostas, tanto as 

diarias ao longo das clases como as actividades finais que suporán un 70% da nota neste caso, fronte a un 30% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o comportamento en rede e a realziación do traballo proposto 

durante o discurrir da conferencia cun porcentaxe dun 30%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades didácticas 

en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 70%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na aula virtual coa finalidade de que non 

desconecte do discurrir diario das clases. Estas actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da proba escrita de avaliación no momento no que o 

alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades trimestralmente sobre os contidos do curso 

anterior que suporá o 30% da calificación, e unha proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa proba escrita será cambiada por un traballo sobre 

os mesmos contidos que realizaran nas súas casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web do 

centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 
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Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non pode realizar a proba de recuperación debido a 

un confinamento, esta proba realizaráse cando o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo docente. 

 

 



 

 
 

122 

 

 

 

 

 

 

 



C.P.I. TINO GRANDÍO 
 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E 

XEOLOXÍA 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN PROPOSTA 

 

 

 PARA O CURSO 2021-22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
ÍNDICE 

 

 
1. CONTEXTO ................................................................................................................. 4 
2. ANÁLISE DO CENTRO ............................................................................................. 5 
3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO............................................................................ 5 
4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA .... 6 
5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA ...................... 6 
6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA ............ 8 
7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA .................................. 9 
8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA ...................................... 9 
9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO ................. 10 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización. ......................................................................................................... 11 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. ........................................................... 15 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO ........................... 15 
Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización. ......................................................................................................... 15 
11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA ........................................................... 24 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO ................................. 24 
Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización. ......................................................................................................... 24 
12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ................................................. 30 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO ....................... 30 
Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización .......................................................................................................... 30 
13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. ................................................... 36 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO ................. 36 
Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización .......................................................................................................... 36 
14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA ............................................................... 43 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO ........................... 43 
Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización .......................................................................................................... 43 
Contidos  comúns ....................................................................................................... 56 

15.  METODOLOXÍA .................................................................................................... 56 
16. CONTIDOS TRANSVERSAIS ............................................................................... 58 
17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES ................................................................................................................. 59 
18. MÉTODO DE AVALIACIÓN ................................................................................. 60 
19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN ......................... 61 
20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN .............................................................................. 62 
21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ......................................... 63 
22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA ................................... 64 
23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. ............................................................................................... 64 
MATERIAL A EMPREGAR ......................................................................................... 64 
24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. ................................................................. 65 
25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR ............................................................... 65 



 3 

Rúbrica do caderno de clase ....................................................................................... 66 
Rúbrica de exposición oral ......................................................................................... 67 
Rúbrica de traballos escritos ....................................................................................... 68 

 

 



 4 

1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
       



 26 

nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 25        

 
x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  



 32 

CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    
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 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 



 57 

actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 



 58 

16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O

N
T

ID
O

  

D
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as 

necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de 

tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas 

ou obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar 

case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, 

unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de 

Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de 

atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda 

que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría 

dos alumnos chegan en transporte particular ou público. O edificio ten un tamaño pequeno, e as súas 

instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante 

para a súa formación como persoas entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos sectores 

produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o secundario 

(as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento 

da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na 

cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso 

da especialidade de Xeografía e Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o 

curso 2021/2021, encargada de impartir como afín a materia de Economía.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece para Economía, na súa Introdución, o 

seguinte: 

“A grande transcendencia social da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da mellora 

na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada día 

mías valor, pola importancia de contar cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa 

administración dos recursos públicos. O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, 



competencias lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor”. 

O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea das restantes 

ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía 

como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense 

aspectos relativos aos prin- cipios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia 

económica. No bloque 2 ("Economía e empre- sa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de 

empresas na economía. O seguinte bloque ("Economía persoal") está dedicado ao estudo da 

transcendencia das decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e 

gastos do Estado") repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus 

ingresos e gastos. No quinto bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os 

aspectos máis salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel 

de emprego, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector 

exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 

cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en 

conta a atención á diversidade. A materia permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo 

individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e 

da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi 

importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do 

desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.” 

A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo 

curso de 4º ESO, o cal a súa vez divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas 

aplicadas para a iniciación á formación profesional). 

Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a 

introdución dos estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos 

transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica.
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2.- OBXETIVOS 

  
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

 
- Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, 

artístico-cultural e lingüístico da zona. 

-         Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas 
a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento material e intelectual. 

-         Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á 
liberdade e igualdade dos demais, e na realización da xustiza social e material. 

-         Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: 
intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

-         Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro 
educativo. 

-         Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, 
responsables, tolerantes e solidarios, na procura do benestar  común. 

-         Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para 
formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

-         Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose 
a un mesmo e aos demais. 

-         Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a 
través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, instalacións, equipamentos, contorna e todos os 
elementos que o conforman. 

-         Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

-         Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o 
alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa 
actividade profesional. 

-         Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, 
rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 
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-         Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como 
condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

-         Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

-         Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

-         Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes 
para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal e das posibilidades da súa realización. 
-         Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como 
entre departamentos didácticos. 
 
 
  

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave: 

  

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da 

materia, adxúntase o cadro que reflicte todo o referido a obxectivos, contidos, criterios 

de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si.  

4º ESO 

 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

a 

d 

B1.1. Economía como ciencia: 
actividade económica e sociedade. 

B1.1. Explicar a economía como 
ciencia social e valorar o impacto 
permanente das decisións econó- 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de 
recursos e a necesidade de elixir e 
tomar decisións como as claves dos 

CCL 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

m 

B2.2. Elementos, funcións e ob- 
xectivos da empresa. 

B2.3. Clases de empresas. 

presas, e relacionar con cada unha 
coas súas esixencias de capital e 
as responsabilidades legais 

as coas esixencias de capital para a 
súa constitución e coas responsabi- 
lidades legais para cada tipo. 
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B2.4. Formas xurídicas da empre- 

sa. 

dos/das propietarios/as e xesto- 
res/as, así como as interrelacións 
das empresas no seu contorno in- 
mediato. 

ECB2.1.2. Identifica e valora as 
formas xurídicas de empresas 
máis apropiadas en cada caso, en 
función das características concre- 
tas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

CAA 

CD 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de 
empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu con- 
torno máis próximo e os efectos 
sociais e ambientais, positivos e 
negativos, que se observan. 

CSIEE 

CSC 

a 

f 

e 

B2.5. Proceso produtivo e factores 
produtivos. 

B2.6. Sectores da actividade eco- 
nómica. 

B2.2. Analizar as características 
principais do proceso produtivo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de 
factores produtivos e as relacións 
entre produtividade, eficiencia e 
tecnoloxía. 

CMCCT 

CSC 

ECB2.2.2. Identifica os sectores 
económicos, así como os seus retos 
e as súas oportunidades. 

CD 

CSC 

e 

f 

B2.7. Fontes de financiamento das 
empresas. Novas formas de finan- 
ciamento. 

B2.3. Identificar as fontes de finan- 
ciamento das empresas. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades 
de financiamento das empresas e 
diferencia o financiamento externo 
e o interno, a curto e a longo pra- 
zo, así como o custo de cada unha 
e as implicacións na marcha da 
empresa. 

CCL 

CD 

CMCCT 

e B2.8. Ingresos e custos da empre- B2.4. Determinar, para un caso ECB2.4.2. Distingue os ingresos e CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

f sa: clasificación. 

B2.9. Resultados da empresa. 

sinxelo, a estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, calculando 
o seu beneficio. 

os custos dunha empresa, calcula 
o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáti- 
cos, e interpreta os resultados. 

CMCCT 

a 

e 

f 

B2.10. Obrigas fiscais das empre- 
sas. 

B2.5. Diferenciar os impostos que 
afectan as empresas e a importan- 
cia do cumprimento das obrigas 
fiscais. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas 
fiscais das empresas segundo a 
súa forma xurídica e as activida- 
des, e sinala o funcionamento bá- 
sico dos impostos e as principais 
diferenzas entre eles. 

CD 

CMCCT 

ECB2.5.2. Valora a achega que para 
a riqueza nacional supón a carga 
impositiva que soportan as 
empresas. 

CSC 

 
Bloque 3. Economía persoal 

 

d 

e 

f 

B3.1. Orzamento persoal. Control 
de ingresos e gastos. 

B3.2. Xestión do orzamento. Ob- 
xectivos e prioridades. 

B3.1. Realizar un orzamento per- 
soal distinguindo entre os tipos de 
ingresos e gastos, e controlar o 
seu grao de cumprimento e as po- 
sibles necesidades de adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou 
plan financeiro persoal, identifi- 
cando os ingresos e os gastos in- 
tegrantes, e realiza o seu segui- 
mento. 

CAA 

CD 

CMCCT 

ECB3.1.2. Utiliza ferramentas 
informáticas na preparación e de- 
senvolvemento dun orzamento ou 
plan financeiro personalizado. 

CAA 

CD 

CMCCT 
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ECB3.1.3 Manexa gráficos de 
análise que permiten comparar 
unha realidade personalizada coas 
previsións establecidas. 

CAA 

CD 

CMCCT 

a 

d 

B3.3. Planificación económico- 
financeira: necesidades económi- 

B3.2. Decidir con racionalidade ante 
as alternativas económicas da 

ECB3.2.1. Comprende as necesi- 
dades de planificación e do mane- 

CAA 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

m cas nas etapas da vida. vida persoal, e relacionalas co be- 
nestar propio e social. 

xo de asuntos financeiros ao longo 
da vida. Esa planificación vincúla- 
se á previsión realizada en cada 
etapa, de acordo coas decisións 
tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional. 

 

a 

f 

B3.4. Aforro e endebedamento. Os 
plans de pensións. 

B3.5. Risco e diversificación. 

B3.3. Expresar unha actitude posi- 
tiva cara ao aforro, e empregar o 
aforro como medio para alcanzar 
diversos obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a 
relevancia do aforro e do control do 
gasto. 

CAA 

CSC 

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

f 

g 

B3.6. O diñeiro. 

B3.7. Contratos financeiros: contas e 
tarxetas de débito e crédito. 

B3.8. Relacións no mercado finan- 
ceiro: información e negociación. 

B3.9. Implicacións dos contratos 
financeiros. Dereitos e responsabi- 
lidades dos/das consumidores/as 
no mercado financeiro. 

B3.4. Recoñecer o funcionamento 
básico do diñeiro e diferenciar os 
tipos de contas bancarias e de tar- 
xetas emitidas como medios de 
pagamento, e valorar a oportuni- 
dade do seu uso con garantías e 
responsabilidade. 

ECB3.4.1. Comprende os termos 
fundamentais e describe o funcio- 
namento das contas na operativa 
bancaria. 

CCL 

CMCCT 

ECB3.4.2. Valora e comproba a 
necesidade de interpretar as cláu- 
sulas dos contratos bancarios para 
coñecer os dereitos e as obrigas 
que se derivan delas, así como a 
importancia de operar en condi- 
cións de seguridade cando se em- 
pregan procedementos telemáti- 
cos. 

CCL 

CAA 

CD 

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade 
de negociación coas entidades fi- 
nanceiras e analiza os procede- 
mentos de reclamación ante estas. 

CAA 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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ECB3.4.4. Identifica e explica as 

modalidades de tarxetas banca- 
rias, así como os elementos e os 
procedementos que garanten a 
seguridade na súa operativa. 

CCL 

CD 

CMCCT 

e 

f 

g 

B3.10. O seguro como medio para a 
cobertura de riscos. Tipoloxía de 
seguros. 

B3.5. Coñecer o concepto de se- 
guro e a súa finalidade. 

ECB3.5.1. Identifica, describe e 
clasifica os tipos de seguros se- 
gundo os riscos ou as situacións 
adversas nas etapas da vida. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 
Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

 

a 

b 

e 

f 

g 

ñ 

B4.1. Orzamentos públicos: ingre- 
sos e gastos do Estado. 

B4.1. Recoñecer e analizar a pro- 
cedencia das principais fontes de 
ingresos e gastos do Estado, e in- 
terpretar gráficos onde se amose 
esa distribución. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde 
proceden os ingresos do Es- tado, 
así como as principais áreas dos 
gastos do Estado, e comenta as 
súas relacións. 

CMCCT 

CSC 

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos 
e gráficos de contido eco- nómico 
relacionados cos ingresos e os 
gastos do Estado. 

CD 

CMCCT 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos 
económicos o comportamento dos 
ingresos e dos gastos públicos, así 
como os efectos que se poden 
producir ao longo do tempo. 

CMCCT 

CSC 

ECB4.1.4. Describe o contido dos 
orzamentos públicos e argumenta 
a necesidade de prever os ingre- 
sos e os gastos, e controlar a súa 
execución. 

CCL 

CSC 

a B4.2. A débeda pública e o déficit B4.2. Diferenciar e explicar os ECB4.2.1. Comprende e expresa CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

f 

público. conceptos de débeda pública e dé- 
ficit público. 

as diferenzas entre os conceptos 
de débeda pública e déficit público, 
así como a relación que se produ- 
ce entre eles. 

CMCCT 

a 

c 

d 

e 

f 

B4.3. Desigualdades económicas e 
distribución da renda. 

B4.3. Determinar o impacto para a 
sociedade da desigualdade da 
renda e estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os 
efectos da desigualdade da renda 
e os instrumentos de redistribución 
desta. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

ECB4.3.2. Interpreta gráficos re- 
presentativos da distribución da 
renda 

CAA 

CD 

CMCCT 

 
Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

 

a 

c 

e 

B5.1. Tipos de xuro. 

B5.2. Inflación. 

B5.3. Consecuencias dos cambios 
nos tipos de xuro e inflación. 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de 
tipos de xuro, inflación e desem- 
prego, analizar as relacións entre 
elas e interpretar datos e gráficos 

ECB5.1.1. Describe as causas da 
inflación e valora as súas princi- 
pais repercusións económicas e 
sociais. 

CCL 

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   desemprego en España e as políti- 
cas contra o desemprego. 

CSC 

ECB5.2.3. Investiga e recoñece 
vieiros e tendencias de emprego. 

CAA 

CD 

 
Bloque 6. Economía internacional 

 

a 

e 

f 

m 

B6.1. Globalización económica. 

B6.2. Comercio internacional. 

B6.3. Integración económica e 
monetaria europea. 

B6.4. Economía e ambiente: sus- 
tentabilidade. 

B6.1. Valorar o impacto da globali- 
zación económica, do comercio in- 
ternacional e dos procesos de in- 
tegración económica na calidade 
de vida das persoas e no ambien- 
te. 

ECB6.1.1. Valora o grao de inter- 
conexión das economías de todos 
os países do mundo e aplica a 
perspectiva global para emitir xuí- 
zos críticos. 

CAA 

CSC 

ECB6.1.2. Explica as razóns que 
xustifican o intercambio económico 
entre países e que inflúen nel. 

CCL 

CSC 

ECB6.1.3. Analiza e presenta 
acontecementos económicos con- 
temporáneos no contexto da glo- 
balización e o comercio internacio- 
nal. 

CAA 

CD 

CSC 

ECB6.1.4. Recoñece e enumera 
vantaxes e inconvenientes do pro- 
ceso de integración económica e 
monetaria da Unión Europea. 

CCL 

CD 

CSC 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a súa re- 
lación co impacto económico inter- 
nacional, e analiza as posibilidades 
dun desenvolvemento sustentable. 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

f B5.4. Desemprego: clasificación e 
consecuencias. 

vinculados con esas magnitudes. 
ECB5.1.2. Explica o funcionamen- to 

dos tipos de interese e as con- 
secuencias da súa variación para a 
marcha da economía. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

ECB5.1.3. Valora e interpreta da- tos 
e gráficos de contido económi- co 
relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 

CD 

CMCCT 

a 

c 

e 

f 

B5.5. Causas do desemprego e 
políticas contra o desemprego. O 
desemprego en Galicia. 

B5.6. Perspectivas da ocupación. 

B5.2. Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fron- 
te ao desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as causas do 
desemprego e valora as súas prin- 
cipais repercusións económicas e 
sociais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

ECB5.2.2. Analiza os datos de CD 
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4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade

1ª Aval Estándares de aprendizaxe avaliables/ Indicadores de logro (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliaciónTemas transversais

TemasIdentif. Identif.Identific Competencias Grao mínimoPeso na                    Instrumentos Temas transversais

contidoscriteriosEstándar clave Estándares de aprendizaxe consecucióncualificaciónPr.oralPr.escrTr.indTr.grupoCadernoRúbrica (2)ObservaciónCLEOECATICEMPECPV

B1.1 EC B1.1.1 CCL/CSC

Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e 

tomar decisións como as claves dos problemas básicos de 

calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen 

renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen 100% 65% x x x x

B1.2 65% x x x

1 B1.3 65% x x x

EC B1.2.1 CCL Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 100% 65% x x x

EC B1.2.2 CAA/CSC Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 50% 65% x x x

65% x x x

B 1.5 B 1.2EC B1.2.3 CD/CMCCT

Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade 

mediante a fronteira de posibilidades de produción. 100% 65% x x x

2 B 2.5 ECB 2.2.1 cmcct/Csc

Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 100% 65% x x x

B 2.6 ECB 2.2.2 cd/csc

Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as 

súas oportunidades. 50% 65% x x x

ECB 1.3.1 cmcct

Representa as relacións que se establecen entre as economías 

domésticas e as empresas. 100% 65% x x x

ECB 1.3.2 cmcct/Csc

Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes das relacións económicas do seu 

contorno. 50% 65% x x x

ECB 2.1.1 cmcct/CSIEE

Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 

esixencias de capital para a súa constitución e coas 

responsabilidades legais para cada tipo. 100% 65% x x x x

ECB 2.1.2 CAA/CD

Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis 

apropiadas en cada caso, en función das características 

concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 100% 65% x x x x

ECB 2.1.3 CSIEE/CSC

Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan 

no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno 

máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 

negativos, que se observan. 50% 65% x x x x

3 B 2.5 B 2.2ECB 2.2.1 cmcct/CSC

Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 100% 65% x x x

B 2.8 65% x x x

B 2.9 65% x x x x

B2.1 ECB 2.1.1 cmcct/CSIEE

Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 

esixencias de capital para a súa constitución e coas 

responsabilidades legais para cada tipo 100% 65% x x x x

B 2.2 ECB 2.1.2 CAA/CD

Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis 

apropiadas en cada caso, en función das características 

concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das 100% 65% x x x x

B 2.3 ECB 2.1.3 50% 65% x x x x x

4 B 2.4 65% x x x

B 2.7 B 2.3ECB 2.3.1 CCL/CD/CMCCT

Explica as posibilidades de financiamento das empresas e 

diferencia o financiamento externo e o interno, a curto e a longo 

prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na 

marcha da empresa 100% 65% x x x x

ECB 2.5.1 CD/CMCCT

Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma 

xurídica e as actividades, e sinala o funcionamento básico dos 

impostos e as principais diferenzas entre eles. 100% 65% x x x x

ECB 2.5.2 CSC

Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga 

impositiva que soportan as empresas. 50% 65% x x x x

20%

(1) A partir de cada estándares pódense determinar "indicadores de logro" máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo.(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as produccions do alumnado:

(O instrumento máis idóneo é a rúbrica).     traballos de aplicación, síntese,  textos escritos, etc.

 

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS

CCL Comunicación lingüística CL Comprensión lectora

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita

CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual

CAA Competencia aprender a aprender TIC Tec. da información e comunicación

CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor EC Educación cívica

CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

B. 2.10 B 2.5

15%

ECB 2.4.2 cd/CMCCT

Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu 

beneficio ou a súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e 

interpreta os resultados. 100%

B 2.1 CSIEE/CSC

Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan 

no seu ámbito, así como a forma de interactuar co seu contorno 

máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e 

negativos, que se observan.

B 2.2

B1.6 B1.3

B 2.2 B 2.1

B 2.4

B 1.1ECB1.1.2 CAA/CD

Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e 

identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas 

limitacións 50%

B 1.4 B 1.2

 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 

 

2ª Aval Estándares de aprendizaxe avaliables/ Indicadores de logro (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliaciónTemas transversais

TemasIdentif. Identif.Identific Competencias Grao mínimoPeso na                    Instrumentos Temas transversais

contidoscriteriosestándar clave Estándares de aprendizaxe consecucióncualificaciónProb.esc.Prob oralTr.indTr.grupoCadernoRúbrica (1)ObservaciónCLEOECATICEMPECPV

B3. 1 ECB3.1.1. caa/cd/cmcct

Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os 

ingresos e os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento. 100% 65% x x x x

ECB3.1.2. caa/cd/cmcct

Utiliza ferramentas informáticas na preparación  e 

desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro personalizado 50% 65% x x x x

ECB3.1.3 caa/cd/cmcct

Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha 

realidade personalizada coas previsións establecidas 50% 65% x x x

B3.3 B3.2ECB3.2.1. caa/csiee

Comprende as necesidades de planificación e do manexo de 

asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase 

á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións 

tomadas e a marcha da actividade económica nacional 50% 65% x x x x

5 ECB3.3.1 csc/caa Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto 50% 65% x x x x

ECB3.3.2 caa

Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, 

valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para 

cada momento. 100% 65% x x x

B3.4 ECB3.3.1 csc/caa Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto 50% 65% x x x

B3.5 ECB3.3.2 caa

Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, 

valorando o risco e seleccionando a decisión máis axeitada para 

cada momento. 100% 65% x x x x

B3.3 B3.2ECB3.2.1. caa/csiee

Comprende as necesidades de planificación e do manexo de 

asuntos financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase 

á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións 

tomadas e a marcha da actividade económica nacional 50% 65% x x x x

6 B 3.10  B3.5.ECB3.5.1. ccl/caa/cmcct

Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os 

riscos ou as situacións adversas nas etapas da vida. 100% 65% x x x

B3.6 ECB3.4.1. ccl/cmcct

Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento 

das contas na operativa bancaria. 100% 65% x x x x

B3.7 ECB3.4.2. ccl/caa/cd

Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos 

contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se 

derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de 

seguridade cando se empregan procedementos telemáticos 100% 65% x x x x

7 B3.8 ECB3.4.3 caa/cd

Recoñece a capacidade de negociación coas entidades 

financeiras e analiza os procedementos de reclamación ante 

estas. 50% 65% x x x x

B3.9 ECB3.4.4 ccl/cd/cmcct

Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así 

como os elementos e os procedementos que garanten a 

seguridade na súa operativa 100% 65% x x x x

B5.1 ECB5.1.1. ccl/csc

Describe as causas da inflación e valora as súas principais 

repercusións económicas e sociais. 100% 65% x x x

B5.2 ECB5.1.2. ccl/cmcct/csc

Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias 

da súa variación para a marcha da economía 100% 65% x x x

8 B5.3 ECB5.1.3 cd/cmcct

Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego. 50% 65% x x x

 20%

B3.3

 B3.4.

B5.1

15%

B3.1B3.2

B3.4 B3.3
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3ª Aval  Estándares de aprendizaxe avaliables/ Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación, instrumentos de avaliación

TemasIdentif. Identif.Identific Competencias Grao mínimoPeso na INDSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Temas transversais

contidoscriteriosEstándar clave Estándares de aprendizaxe consecucióncualificaciónProb.esc.Prob oralTr.indTr.grupoCadernoRúbrica (1)ObservaciónCLEOECATICEMPECPV

B5.4 B5.1ECB5.1.3. cd/cmcct

Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos tipos de xuro, inflación e desemprego 100% 65% x x x

9 B5.5 ECB5.2.1 ccl/cmcct/csc

Describe as causas do desemprego e valora as súas principais 

repercusións económicas e sociais 100% 65% x x x x

ECB5.2.2 cd/csc

Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra 

o desemprego. 100% 65% x x x

ECB5.2.3 caa/cd Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego 50% 65% x x x x

10 ECB4.1.1 cmcct/csc

Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así 

como as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as 

súas relacións. 100% 65% x x x

ECB4.1.2 cd/cmcct

Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos ingresos e os gastos do Estado 50% 65% x x x

ECB4.1.3 cmcct/csc

Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e 

dos gastos públicos, así como os efectos que se poden producir 

ao longo do tempo. 100% 65% x x x

ECB4.1.4 ccl/csc

Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a 

necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa 

execución. 100% 65% x x x

B 4.2 B 4.2ECB4.2.1 ccl/cmcct

Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de 

débeda pública e déficit público, así como a relación que se 

produce entre eles. 100% 65% x x x

ECB4.3.1 ccl/cmcct/csc

Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os 

instrumentos de redistribución desta. 100% 65% x x x x

ECB4.3.2 caa/cd/cmcct . Interpreta gráficos representativos da distribución da renda 50% 65% x x x

11 ECB6.1.1 caa/csc

Valora o grao de interconexión das economías de todos os países 

do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 50% 65% x x x

ECB6.1.2 ccl/csc

Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre 

países e que inflúen nel. 100% 65% x x x

ECB6.1.3 caa/cd/csc

Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos 

no contexto da globalización e o comercio internacional 100% 65% x x x

ECB6.1.4 ccl/cd/csc

Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de 

integración económica e monetaria da Unión Europea 100% 65% x x x

B6.1 ECB6.1.1 caa/csc

Valora o grao de interconexión das economías de todos os países 

do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 50% 65% x x x

ECB6.1.2 ccl/csc

Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre 

países e que inflúen nel. 100% 65% x x x

ECB6.1.3 caa/cd/csc

Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos 

no contexto da globalización e o comercio internacional 100% 65% x x x

ECB6.1.5 caa/csc

Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 

impacto económico internacional, e analiza as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable. 100% 65% x x x x

20%

12 B6.1B6.4

15%

B4.1 B4.1

B 4.3 B 4.3

B6.2

B6.1B 6.3

B5.2B5.6

 

           6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

  

6.1 Aspectos xerais  

 

Como liñas de actuación xerais teremos en conta que: 

A metodoloxía didáctica neste etapa será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 

cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

Procurarase proporcionar un enfoque multidisciplinar. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 

deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 
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personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór 

en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos 

como curriculares. 

 Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias clave, 

e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. Esta materia contribúe ao 

desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa emprendedora e espírito 

emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e social da comunidade, así como das 

competencias de comunicación lingüística e matemática, e das competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender. 

Faremos un tratamento lúdico dos contidos, procurando o emprego de xogos, a participación en 

concursos e o fomento da produción de coñecemento empregando recursos das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán 

deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as 

posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as 

actividades da biblioteca escolar.  

Desde unha perspectiva interdisciplinar, a área contemplará os mesmos principios de carácter 

psicopedagóxico que constitúen a referencia esencial para un desenvolvemento curricular coherente e 

integrador entre tódalas áreas. 

Os principios a seguir polo profesor nesta materia son os seguintes: 

- A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento 

da actividade constructiva do alumno. 

- Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno. Evitarase no posible a abstacción e intentarase 

destacar a parte máis realista e actual de cada tema, inducindo ó alumno a facer comentarios e a buscar 

casos prácticos sobre o exposto. 

- Orientaremos a nosa acción a estimular a capacidade de aprender a aprender. 

- Promoveremos a adquisición das aprendizaxes funcionais e significativos. 

- Atenderemos ás diferentes necesidades do alumnado. 

- Impulsaremos unha avaliación que proporcione ó alumno unha orientación e información sobre o seu 

proceso de aprendizaxe. 

- Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía. 

- Desenvolverase a capacidade creadora nas experiencias dos traballos dos alumnos. Para iso 

protexerase a expresión individual, estimularase a iniciativa e a espontaneidade. 

Promoveremos que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor 

e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en 

equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
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En resumo, estaremos traballando os seguintes aspectos: 

-       Partir da competencia inicial do alumnado 

-       Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

-       Potenciar as metodoloxía activas: 

-       Combinar traballo individual e cooperativo 

-·       Aprendizaxe por proxectos 

-       Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

-       Uso habitual das TIC 

-      Papel facilitador do profesor/a 

  

6.2. Estratexias metodoloxicas básicas: 

 

1.- Que o os casos prácticos tratados sexan do noso entorno polo que ó tratarse de información próxima 

a aprendizaxe será motivadora e significativa 

2.- O alumno debe xerar ideas e debe buscar e recoller información polo que se fomentará a autonomía 

na aprendizaxe 

3.- O alumno debe buscar información sobre distribución da renda, sobre desemprego, inflación… e unha 

vez recollida debe analizala fomentando así a investigación e a resolución de problemas 

4.- Moitas actividades elaboraranse en grupo. O alumno traballará en equipo, tendo que repartir o 

traballo, e intercambiar información beneficiándose así da aprendizaxe entre iguais 

5.- Integraremos o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta do proceso 

de ensino-aprendizaxe. 

6.- Tomaremos como referencia básica os materiais de Edixgal 

7.- Intentaremos usar a maior parte das seguintes estratexias: 

-       Memorización comprensiva 

-       Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

-       Elaboración de sínteses 

-       Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

-       Comentarios de textos, gráficos, mapas 

-       Resolución de problemas 
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-       Estudo de casos (proxectos) 

-       Simulacións 

6.3 Secuencia habitual de traballo na aula: 

 

Posible secuencia: 

 1º)   Motivación: 

 -       Presentación  do tema/actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. de xeito que o 

alumno saiba en liñas xerais de qué trata a unidade que se vai traballar. 

 2º)   Intervención do profesor/a: 

 -  Información e preguntas básicas teóricas  ou de investigación con contidos moi sinxelos  para 

todo o alumnado 

 -       Información complementaria para reforzo e apoio nos casos en que se detecten dificultades 

por parte de certos  alumnos. 

 -    Información complementaria para afondamento e ampliación 

 3ª)   Traballo persoal e/ou en grupo 

 -       Lectura e comprensión de textos 

 -       Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

  Resposta a preguntas propostas polo profesor para poder a partir  delas desenvolver os 

aspectos fundamentais do tema 

 -       Resolución de problemas 

 -       Comentario de documentos 

 -       Elaboración de  síntesis 

 -       Memorización comprensiva 

  

 4ª)    Avaliación: 

 -       Análise de producións: caderno, exercicios, documentos… 

 -       Exposicións orais 

 -       Probas escritas 

 -       Traballos individuais e en grupo 

 -       Observación do traballo na aula 
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 Os contidos non han de ser interpretados como unidades temáticas, nin, por tanto, 

necesariamente organizados tal e como aparecen no Real Decreto. A organización dos contidos do 

currículo en bloques non ten como finalidade establecer a orde e a organización das actividades de 

aprendizaxe na aula. 

   

         6.4 Outras decisións metodolóxicas 

  

1.- Agrupamentos  

 O alumnado será agrupado en equipos para determinadas partes da materia. Maioritariamente 

usaremos agrupamentos de 2, 3 ou 4 alumnos. 

  

2.- Tempos  

 Esta materia impartese en 3 sesións semanais de 50 minutos cada unha. 

  

3.- Espazos   

 Traballaremos na aula de referencia do grupo  cos ordenadores de Edixgal 

  

4.- Materiais  

Materiais de Edixgal 

 Material bibliográfico principalmente relacionado coa estrutura económica de Galicia 

 Fotocopias de actividades propostas pola profesora 

5.- Recursos didácticos  

Fotocopias de prensa con noticias actuais 

 Gravacións de programas televisivos de  temas actuais como debates, presupostos etc 

 Películas 

 Páxinas web 

 Pizarra dixital 

 Prensa económica 

 Calculadora non programable 
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 Presentacións elaboradas 

 Libros de lectura económica. 

 

7.- AVALIACIÓN 

 

A avaliación será inicial, continua e final 

 Queda terminantemente prohibido o uso ou tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo 

electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, bolígrafos....) durante a realización da proba. Os alumn@s 

deberán vir a os exames co pelo recollido. Se a un estudante se lle sorprendera copiando ou utilizando 

medios telemáticos/electrónicos, sancionaráselle coa expulsión da proba, este terá un 0 na nota da 

avaliación e non se lle realizará o exame de recuperación previsto nesta programación, aínda que 

manterá o dereito á avaliación final 

7.1 Procedemento de avaliación inicial  

  En que data se realizará? 

 Realízase ao comezo do proceso para obter información sobre a situación de cada alumno e 

alumna, e para detectar a presenza de erros conceptuais que actúen como obstáculos para a 

aprendizaxe posterior. Isto levará unha atención ás súas diferenzas e unha metodoloxía adecuada para 

cada caso. Só se pretende coñecer o punto de partida para adaptarse ao nivel do alumnado. 

 O Departamento segue as directrices do Departamento de Orientación para o deseño da 

avaliación inicial e a adopción de medidas individuais ou colectivas a adoptar no caso de seren 

necesarias. 

 Consistirá en preguntas e respostas básicas sobre a materia 

  Como se informará á familia? 

 Na reunión de pais cos titores ao inicio de curso ou en casos particulares, o titor e/ou o 

orientador e/ou o profesor da materia concreta 

  Adaptarase a materia ao nivel do grupo clase e darase conta ao departamento de orientación 

das dificultades atopadas nos casos particulares de determinados alumnos para que se adoiten as 

medidas oportunas en coordinación co resto do profesorado.     

 Non terá consecuencia algunha para o alumnado nos resultados da avaliación 

  

7.2 Procedemento avaliación continua  

 Cada trimeste efectuaranse unha ou dúas probas escritas coa parte da materia correspondente á 

avaliación respectiva. NON SE CAMBIARÁN DATAS DE EXAMES SALVO CAUSAS DE FORZA MAIOR 

OU AS CONTEMPLADAS LEGALMENTE PARA XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS (as datas dos 

exames non se cambiarán pola simple xustificación do pai, nai ou titor) 
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  Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, observación. 

Ponderación, redondeo, … 

 Os exames terán o 65% de valor. Os traballos, xunto coas actividades diarias da clase, a 

participación e asistencia farán o 35% da nota e distribuirase tal como se indica neste apartado. a) A nota 

media de todas as probas escritas realizadas no correspondente trimestre se todas elas estivesen 

superadas. Esta nota media suporá o 65% da nota de avaliación. Será necesario ter como mínimo un 4 

para poder facer media. 

 b) A nota media de todos os traballos e/ou tarefas realizados no trimestre sempre que estivesen 

superados. A nota dos traballos estará formada pola realización do traballo de acordo coas normas dadas 

polo profesor así como da súa exposición na clase. Terá un peso dun 10% na nota da avaliación. En 

relación cos este apartado cabe sinalar dúas circunstancias: 

 ·         De non realizarse traballo algún ou supervisión de actividades , este 10% pasará a 

incrementar a porcentaxe de nota que supoñen as probas escritas (así o valor da nota do exame será dun 

75%) 

 Os traballos  realizaranse de forma individual ou en grupos de alumnos os cales deberán 

participar a partes iguais. No caso de non ser así, a nota será diferenciada para cada un deles. 

 A non presentación dos traballos no 1º prazo establecido terá unha penalización dun 10% na 

respectiva nota. Se non se presenta no segundo prazo entón xa non se terá en conta na avaliación e o 

alumno terá que presentarse á recuperación da avaliación respectiva. 

 c) A observación na aula ( traballo e material diario, convivencia, participación e puntualidade) 

terá un peso do 25% na nota da avaliación e terá en conta a atención as explicacións do profesor, 

realización das actividades, a participación, etc en base aos seguintes criterios que se rexistrarán no 

caderno de aula (anexamos cadro de referencia) 

  

 Se o alumno usa o ordenador e páxinas web para asuntos que non están directamente ligados 

coa materia ou coas indicacións do profesor será sancionado cun desconto dun 0,5 sobre a nota da 

avaliación, cada vez que se dea o caso ata dúas veces. A partires de ahí o alumno non poderá volver a 

usar o ordenador nesa avaliación e deberá facer o traballo igualmente sen dito recurso. 

 Si o profesor pilla copiando a un alumno, este terá un 0 na nota da avaliación e non se lle 

realizará o exame de recuperación previsto nesta programación aínda que manterá o dereito á avaliación 

final. 

 A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo 

dende un 0.5 para a nota inmediatamente posterior no caso de que a traxectoria do alumno nesa 

avaliación sexa a adecuada en canto a asistencia á clases, comportamento, presentación de traballos e  

outros pedidos polo profesor. No caso de que estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará 

coa nota inferior. 

  Toda nota que teña menos dun  0.5 de decimais quedará co número enteiro inferior. 

 c) A observación do traballo na aula. Terá un peso do 25% na nota da avaliación e terá en conta 

se trae o traballo e o material a clase diariamente, se segue as instrucións do profes@r, presta atención 
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durante a clase, non distrae ao grupo nin a compañeir@s, respecta aos compañeir@s e docentes, coida 

o material que ademais estará limpo e ordenado, cumpre as normas do centro… e se participa na clase 

seguindo o contido da mesma, con interés, atención, con respostas traballadas e o tema preparado. 

 "*Traballo en equipo. 

- Amosa iniciativa no desenrolo do mesmo. 

- Actúa de forma coordinada e colaborativa co resto de membros. 

- Mantén unha actitude de respecto cara ós seus compañeiros. 

* Participación na clase. 

- Plantexamento de dúbidas relacionadas ca materia explicada 

- Facer aportacións cando así se solicite polo profesorado, de forma xeral ou personalizada 

*Convivencia 

- Falar na clase 

- Alterar o mobiliario: mesas, cadeiras, etc. 

- Tirar papeis, restos de comida. 

- Comer ou mascar chicles, golosinas, etc. 

- Seguemento das explicacións 

- Desenrolo das tarefas encomendadas. 

- Traer o material necesario (libreta, fotocopias, bolígrafo, pendrive…) 

- Traballo na casa / aula 

- Entrega do traballo en tempo e forma 

- Contido, se contestan todas as cuestións ou non. 

- Sospeitas de traballo copiado. 

- Traballo ben presentado, sen riscaduras nin faltas de ortografía destacables. 

 

 Despois de cada avaliación farase unha recuperación no que o alumno deberá recuperar o/os 

exame/s non superados desa avaliación (mantéñense as cualificacións dos exames superados). 

Para aprobar a materia deberanse ter superados coa nota de apto os exames (similares aos da propia 

avaliación) e tamén as actividades propostas pola profesora durante o trimestre. Aquel alumno que, 

despois desa recuperación, teña algunha avaliación suspensa deberá presentarse ao exame final no que 

deberá recuperar a avaliación completa, e, se procede, presentar os traballos non superados en cada 

unha das avaliacións pendentes. 
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 7.3 Procedemento avaliación final  

 A nota final será a media aritmética de todo o curso. A media solo se realizará con notas de 

avaliacións aprobadas, dando a posibilidade de recuperar cun exame ou traballo as partes suspensas, 

respectivamente. Polo tanto irán á avaliación final aqueles alumnos que teñan algunha parte da materia 

pendente tendo en conta que en xuño a recuperación farase por avaliacións completas, non por partes. 

  

 A proba será similar ás probas feitas durante o curso. Se o alumno ten só unha/dúas avaliación/s  

pendentes irá soamente con esa/s avaliación/s  e,  se ten a materia completa entón terá que facer un 

exame que verse sobre a totalidade da mesma e entregar aqueles traballos que non entregou durante o 

curso se así o solicita a profesora. 

  

 Poderanse avaliar todos os estándares da avaliación respectiva  da materia que teñan asignados 

un 100%. 

 A avaliación final farase coa media das notas das avaliacións aprobadas durante o curso e coa  

nota sacada no exame de recuperación ordinario de xeito que se o alumno ten 1 avaliación pendente 

sumaranse a nota do exame final, e as notas das dúas avaliacións aprobadas e dividiranse entre tres. No 

caso de que teña dúas avaliacións suspensas sumaranse as dúas notas obtidas no exame final e a nota 

aprobada durante o curso e dividirase entre tres. Se ten toda a materia suspensa, entón a nota final será 

a nota do exame final. 

 No caso de que o alumno teña que entregar traballos pendentes, se  se cualifican como aptos 

entón o redondeo da nota final será ao número enteiro máis próximo por exceso mentres que se non 

entrega traballos non poderá aprobar a materia e, se non están aptos o redondeo será ao número enteiro 

máis próximo por defecto. 

  

Procedemento de aval.extraordinaria  

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 

 "Farase un exame global. 

O exame será de toda a materia con independencia de cal sexa a parte suspensa que teña o alumno. A 

proba será semellante ás feitas durante o curso nas respectivas avaliacións. O peso na cualificación será 

do 100% 

Serán 10 preguntas (poderán ter varios apartados) que valerán un punto cada unha delas.Cando a nota 

chegue a  0,5 pasarase ao número enteiro superior. 
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 8. OUTRAS AVALIACIÓNS 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala 

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

     

     

     

     

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade         

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 

NEAE? 

        

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 

 
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  

? 

        

 

9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe,  trastorno por déficit de 

atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das 

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.o 

currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería, adaptándoas ás 

características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así 

mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, 

favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo. 

 "Realizaranse adaptacións significativas dos elementos do currículo, coa finalidade de atender o 

alumnado con necesidades educativas especiais que as precise. Estas adaptacións realizaranse 

procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a promoción 

tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. En calquera caso, o alumnado 

con adaptacións curriculares significativas deberá superar a avaliación final para poder obter o título 

correspondente. 

No caso do alumnado con altas capacidades intelectuais así como o do alumnado especialmente 

motivado pola aprendizaxe, as medidas permitirán desenvolver ao máximo as capacidades deste 

alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe." 

 Nas actividades programadas estableceránse  axudas como: 

 1.-  O uso de estratexias que atendan ás diferenzas individuais do alumnado. 
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 2.- Modifica-la composición dalgúns grupos de traballo para aproveita-la axuda dos compañeiros. 

 3.- Información escrita complementaria á disposición do alumnado. Puideran ser materiais de 

axuda que lle permitan superar algunhas fases do traballo ou que posibiliten o exercicio de solucións máis 

complexas. 

 4.- Modificación das actividades cambiando requisitos ou condicións, ben para simplificalas ou 

para aumenta-la complexidade. É importante o tempo dedicado, que nalgúns casos pode ampliarse, 

aínda que iso supoña a non realización doutras actividades. 

 5.- Actividades complementarias de recuperación ou ampliación que poden realizar 

individualmente. 

 

1.-MEDIDAS 

ORDINARIAS 

    A) ORGANIZATIVAS 

   Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula 

para algún alumno/a ou grupo? 

 
a) Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

  a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

  b) Espazos diferenciados? 

  c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

   Faise algún desdobramento de grupos? 

   Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

   Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

   Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

   Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

1.- MEDIDAS 

ORDINARIAS 

    B) CURRICULARES 

 
a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como 

traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 

por proxectos, etc.? 

  b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún 

alumno/a? 

  c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para 

alumnado de 1º e 2º da ESO? 
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  d)  Existe algún programa de recuperación de materias non instrumentais (2º 

ESO)? 

  e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

  f)  Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

  NESTE CURSO NON HAI REPETIDORES NESTA MATERIA. DE HABELOS 

SEGUIRÍAN O PROGRAMA HABITUAL DO CURSO E INTENTARÍA 

REFORZARSE AQUELA PARTE NA QUE PRESENTAN MÁIS DIFICULTADES 

CON EXERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

2.- MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

    A) ORGANIZATIVAS 

  NESTA MATERIA NINGUNHA 

  a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

  b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

  c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

  d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, 

escolarización combinada, etc.? 

2.- MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

    B) CURRICULARES 

  NESTA MATERIA NINGUNHA 

  a)  Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

  b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

  c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

  d)  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

  e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular 

da materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro 

profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

 

 
 
 
 
 
  

 
     

TRABALLO E 
MATERIAL 
DIARIO 

Trae o traballo e o material 
a clase diariamente 1 

cada vez que non traia o 
material ou o traballo 
descontarase 0,25 5% 
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CONVIVENCIA 

Segue as instruccións do 
profes@r, presta atención 
durante a clase, non 
distrae ao grupo nin a 
compañeir@s, respecta 
aos compañeir@s e 
docentes, coida o material 
que ademais estará limpo 
e ordenado, cumple as 
normas do centro, asiste 
puntualmente ás clases… 1 

cada incumprimento 
descontará 0,25 e unha 
expulsión ou un parte 
implicará un 0 neste apartado 10,00% 

PARTICIPACIÓN 

Participa na clase 
seguindo o contido da 
mesma, con interés, 
atención, con respostas 
traballadas e o tema 
preparado. 1 

cada vez que se lle pida 
participación e/ou o se lle 
chame a atención e incumpra 
algún destes aspectos 
descontaráselle 0,25 10,00% 

TAREFAS E 
TRABALLOS 

Entrega o traballo a tempo, 
completo, ben estruturado, 
segundo as indicacións en 
canto a contido, coa 
extensión correcta, con 
boa presentación, sen 
faltas de ortografía, con 
corrección gramatical.. 1   10,00% 

EXAME   7   65,00% 

  10  100% 

     

 

Se o alumn@ usa o ordenador e páxinas web para asuntos que non están directamente ligados coa 

materia ou coas indicacións do profes@r será sancionado cun desconto dun 0,5 sobre a nota da 

avaliación, cada vez que se dea o caso ata dúas veces. A partires de ahí o alumn@ non poderá volver a 

usar o ordenador nesa avaliación e deberá facer o traballo igualmente sen dito recurso. Se o profes@r 

pilla a un alumn@ copiando ou en posesión dun dispositivo electrónico no exame este terá un 0 na nota 

da avaliación e non se lle realizará o exame de recuperación previsto nesta programación aínda que 

manterá o dereito á avaliación final. 
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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN___________________ 
 

A presente programación realizase para o centro CPI Tino Grandío situado na localidade  de 
Guntín (Lugo), destacar do centro como peculiaridade para a labor docente o número de 
rapaces por grupo, sendo grupos pequenos que  facilita o traballo individualizado. 
 
Neste curso a programación pretende contuninuar o traballo dos últimos anos: 

 Avanzar no traballo interdisciplinar con outras areas. 

 Profundizar no traballo das Tics con todos os cursos e especialmente nos Abalar. 

 Contactar con diferentes entidades deportivas para conectar ós alumnos coa rede que 
ofrece o seu entorno para utilizar o tempo libre para realizar práctica física deportiva. 

 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución de tres 
competencias básicas:   a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, a 
competencia social e cidadá e a competencia cultural e artística. De forma xenérica contribúe o 
resto de competencias. 
A educación física promove de forma singular a consecución da autonomía e iniciativa persoal 
dos alumnos. 
 
Os contidos da nosa área vanse organizar ó redor de catro grandes bloques: 1.- Condición 
física e saúde, 2.- Xogos e deportes, 3.- Expresión corporal, 4.- Actividades no medio natural. 
Tendo cada bloque unha contribución  polivalente no desenvolvemento do alumno. 
 
Faremos unha proposta de actividades extraescolares que contribúan ó desenvolvento da 
programación. 
 
 
 

2.- O DEPARTAMENTO________________________________________________________ 
 
Xefe de Departamento: Ana Ónega Méndez único compoñente do departamento. 
 
Instalacións dispoñibles neste curso: 
 
Pista desportiva semicuberta 1 (40x20m) con dúas porterías,  e duas canastas de baloncesto. 
Ximnasio con dúas canastas de baloncesto, espaldeiras,…  
Polideportivo Municipal, Pistas de tenis e Pista de Padel (Fóra das instalación do centro para 
clases de 3º e 4º ESO) 
 
MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Compartimos materiais e recursos cos cursos de E.P. e E.I. do centro. 
Estamos dotados de todo tipo de material propio para o desenvolvemento dos contidos. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DO ÁREA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NOS 
DIFERENTES CURSOS________________________________________________________ 
 
A materia de educación física contribúe de xeito claro á consecución de 3 competencias 
básicas: 
1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 
2. Competencia social e cidadá. 
3. Competencia cultural e artística. 
O traballo do día a día no medio escolar faino traballar dun modo xenérico as competencias de: 
4. Comunicación lingüísitica. 
5. Aprender a aprender. 
6. Autonomía e iniciativa peroal. 



 
A competencia no coñecemento e interacción co mundo físico aparece recollida ó longo dos 
catro cursos nas unidades didácticas adicadas ás actividades na natureza e os diferentes 
deportes cos seus campos e regramentos. Sendo avaliada tamén dentro destes contidos. 
 
A competencia social e cidadá trabállase durante todas as unidades, tendo especial relevancia 
nas unidades onde hai un enfrontamento individual ou por equipos. Nos primeiros cursos 
concrétase na aceptación de normas e nos dous últimos a través da análise do deporte como 
fenómeno social e cultural, analizando o comportamento de público e deportistas e como 
novidade este ano a través dun traballo de concienciación coa discapacidade achegándonos os 
Xogos Paralímpicos e os deportes adaptados. 
A súa avaliación terá lugar a través de traballos sobre os contidos mencionados e a planilla de 
actitude que acompaña ó alumno o longo dos catro cursos. 
 
A competencia cultural e artísitica aparece fundamentalmente nas unidades de expresión 
corporal, indo de menos a máis e traballando diferentes manifestacións ó longo dos catro 
cursos. A súa avaliación quedará recollida nalgúns casos en traballos conceptuais e na maioria 
na evolución da capacidade do alumno. 
 
As competencias de aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal van vinculadas o 
bloque de contidos de condición física, onde van a ter que amosar a súa iniciativa personal e 
capacidade de esforzó (nas probas de avaliacón da condición física, por exemplo) e aprender a 
aprender dándolle as ferramentas para a realización dun quecemento xeral en 1º e 2º e 
específico en 3º e 4º. 
 
O resto das competencias danse no traballo diario en menor medida, atendendo sempre que 
sexa posible con traballo conxunto con outras áreas. 
 

 

4.- OBXECTIVOS XERAIS DO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA POR CURSO_____________ 
 

O ensino do área de Educación Física na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria 
terá como obxecto contribuir a desenvolver nos alumn@s as seguintes capacidades: 
1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudabel e os efectos beneficiosos que 
esta ten para a saúde individual e colectiva. 
2. Valorar a prática habitual e sistemática de actividades físicas como medio para mellorar as 
condicións de saúde e a calidade de vida. 
3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento dás posibilidades de rendemento motor, á mellora 
dá condición física para a saúde e ao perfeccionamento dás funcións de axuste, domínio e 
controlo corporal, adoptando unha actitude de autoexixencia na súa execución. 
4. Coñecer e consolidar hábitos saudabeis, técnicas básicas de respiración e relaxación como 
medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na prática físico-
desportiva. 
5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relaciónn coas capacidades 
físicas e habilidades específicas a partir da valoraciónn do nivel inicial. 
6. Realizar actividades físico-desportivas non medio natural que teñan baixo impacto ambiental, 
contribuíndo á súa conservación. 
7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas aplicando os 
fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva 
autonomia na súa execución. 
8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de deportividade 
na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das diferenzas de 
xeneiro, culturais, sociais e de habilidade. 
9. Praticar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando ou corpo 
como meio de comunicación e expresión creativa. 
10. Adoptar unha actitude crítica ante ou tratamento do corpo, a actividade física e odeporte no 
contexto social. 
 



  
4.1.- OBXECTIVOS DE 1º CURSO 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Reoñecer xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento e a volta a calma ou 

final de sesión. 
3. Colaborar nas actividades respectando as normas e os demáis. 
4. Identificar os posibles riscos da actividade ou da instalación. 
5. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
6. Distinguir o impacto da alimentación na relación coa saúde. 
7. Medir o seu nivel de condición física o principio e o final do curso, animándoos a súa 

mellora. 
8. Coñecer as compoñentes da condición física a través de xogos ou exercicios, 

utilizando a frecuencia cardíaca como medidor da intensidade. 
9. Exercitar posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas en en 

siguacións da vida cotiá. 
 
10. Atender e valorar a hixiene corporal durante e logo da práctica da activiade física 

(indumentaria, material e normas). 
11. Coñecer e respetar os regulamentos dos deportes traballados. 
12. Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes traballados. 
13. Aceptación do propio nivel de execución nos diferentes bloques de contido e 

disposición cara a súa mellora. 
14. Coñecer e executar correctamente os pasos de diferentes danzas. 
15. Participar de forma desinhibida nos xogos e e actividades. 
16. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas suscitados no 
intinerario. (axustarase á oferta de actividades ofertadas pola Xunta, Concello ou entes 
privados). 

17. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 
uso do aula virtual. 

 
4.2.- OBXECTIVOS DE 2º DA ESO 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Recoñecer que é a condición física e a súa realción coa saúde. Prestando especial 

importancia o tema da alimentación. 
3. Desenvolver a súa resistencia a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
4. Desenvolver a súa flexibilidade a partir do seu nivel inicial. Medición da capacidade ó 

inicio e ó final de curso. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. 
6. Coidar a hixiene postural e tareas cotiás e actividades físicas. 
7. Coñecer a palicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
8. Mellorar a execución dos aspectos técnicos dos deportes trabalados. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer á desinhibición nas 

actividades de expresión. 
10. Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e da realidade xeográfica 

propia do grupo. 
11. Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do senderismo nun percorrido polo 

centro ou inmediacións. 
12. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 
 
 



 
4.3.- OBXECTIVOS DE 3º DA ESO 

 
1. Preparar e realizar quecementos e voltas a calma. 
2. Relacionar as actividades físicas cos efectos positivos ou lesións no organismo e a súa 

saúde. 
3. Coidar a hixiene postural en tareas cotiás e en actividades físicas. 
4. Poner en práctica protocolos de emerxencia e protección. 
5. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes que imos practicar. 
7. Colabora nas actividades grupais e respecta as normas e os compañeiros. 
8. Contextualizar e practicar os pasos básicos e enlaces das diferentes modalidades de 

bailes de salón. 
9. Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámina positiva no 

grupo. 
10. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
11. Acercarnos ás actividades realizadas por clubes da localidades relacionados co medio 

acuático e de fora da localidade se non fose posible facelos preto. 
12. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
13. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
14. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
15. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual. 
 

 4.3.- OBXECTIVOS DE 4º DA ESO 
 

1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e na saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades físicas básicas a través dos métodos de 

adestramento que lle son porpios. Facendo medicións o principio e o final de curso. 
4. Coñecer e utilizar a frecuencia cardiaca como un índice de información de saúde e 

traballo da condición física. A súa relación cos métodos de traballo. 
5. Elaborar un plan de entreno tendo en conta os principios do adestramento e os 

métodos propios das diferentes capacidades. 
6. Coñecer e aplicar o regulamento dos deportes vistos no curso. 
7. Coñecer e practicar os elementos técnicos e tácticos dos deportes correspondentes. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de dúas, tres, catro e cinco persoas respetando as axudas e normas 

de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

con situación cotiás. 
11. Reflexionar sobre a importancia da prevención no deporte para evitar lesións. 
12. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calófico dacordo coas racións de 
cada grupo de alimentos de das actividades físicas diarias realizadas. 

13. Analizar de forma crítica o papel social do deporte e a súa visión nos medios de 
comunicación. 

14. Coñecer e recopilar xogos tradicionais de Galicia. 
15. Acercarnos ás actividades realizadas no medio acuático. 
16. Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
17. Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 
18. Coñecer os aspectos culturais dos deportes practicados. 
19. Coñecer en qué consiste o Olimpismo facendo fincapé nos paralímpicos e no xogos e 

deportes adaptados, fomentando a sensibilidade hacia a situación dos demáis. 
20. Coñecer e manexar un programa de procesar textos para a entrega de traballos e o 

uso do aula virtual 
 
 



5- CONTIDOS POR CURSOS___________________________________________________ 
 

CONTIDOS 1º ESO: 
 
1.- Contidos comúns en educación física: 
 

 Fases de activación e recuperación e o seu significado na práctica de actividade física. 

 Execución de xogos e exercicios apropiados para cada parte da sesión. 

 Atención ao aseo persoal e ao uso adecuado de indumentaria. 

 Respecto e aceptación das regras nas actividades e xogos. 

 Papeis e estereotipos nas actividades artísitico expresivas como fenómeno social e 
cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e do dos demáis e disposición positiva cara a 
súa mellora. 

 Posiblidades do contorno próximo como lugar de práctica de actividad. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividades física com elemento base dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscoss nas actividades físico-deportivas e artísitico-expresivas. 

 Protocolo básico  de actuación nos primeiros auxilios. 
 
2.- Xogos e actividades deportivas: 
 

 Execución de hablididades motrices vinculadas ás acción deportivas, respectando os 
regulamentos. 

 Práctica d actividades e xogos para a aprendizaxe de deportes individuais. 

 Adquisición de técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas sinxelas vinculadas aos deportes 
colectivos. 

 Practica de actividades para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
3.- Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

 Experimentación de actividades artístico.expresivas utilizando técnicas de expresión 
corporal. 

 Realización de bailes e danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 
 
4.- Actividade física e saúde. 
 

 Condición física. Desenvolvemento das capacidades físicas básicas e a súa relación 
coa saúde. 

 Introducció aos principios dunha alimentación saudable. 

 Identificación da frecuencia cardáca de traballo. 
 

5.- Actividades no medio natura. 

 Practica de xogos. 

 Senderismo. 
 
 

 

 

 

 



CONTIDOS 2º CURSO: 
 
1.- Condición física e saúde: 

 Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. 

 Realización de xogos e exercicios aplicados ó quecemento. Recompilación destes. 

 Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e 
flexibilidade. Medición das mesmas. 

 Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 
actividade. 

 Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e 
flexibilidade. 

 Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 

 Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha voa condicón física e a 
mellora das condicións de saúde. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da adopción duna postura correcta en 
actividades cotiza. 

 Relación entre a hidratación e práctica de actividades física. 

 Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuacióna situacións cotiza. 

 Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade 
física. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde hábitos 
determinados como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. 

 

2.- Xogos e deportes: 
 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 
dun deporte individual diferente ó realizado no curso anterior. 

 Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. 

 Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e regulamentarios 
dos deportes de competición entre dúas persoas. 

 Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicos 
cooperativos. 

 Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e 
das establecidas polo grupo. 

 Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. 

 Autocontrol ante situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte. 

 Cooperación nas funcións atribuidas dentro dun labor de equipo para a consecución de 
obsectivos comúns. 

 Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. 
 
 
 

3.- Expresión corporal: 
 

 A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. 

 Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ó dominio, ó 
control corporal e á comunicación coas outras persoas. 

 Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. 

 Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación 
espontánea. 

 Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por 
parte doutras persoas. 

 
 
 



4.- Actividades no medio natural: 
 

 O sendeirismo: descripción, tipos de carreiro, material e vatimenta necesaria. 

 Realización de percorridos preferentemente no medio natural. 

 As actividades físico-deportivas no medio natural:  terra, aira e auga. Realización de 
habilidades adaptadas ó tipo de actividae recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, 
remar,... 

 Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a utilización 
de actividades recreativas. Experimentación con construccións de madeira e /ou corda 
e con outras actividades recreativas propias do medio natural. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 
Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos contornos. 

 Realización de nós. 
 
 

CONTIDOS 3º CURSO: 
 
Bloque Contidos comúns en educación física: 
 

 Control da intensidade do esforzó adaptado a cada fase da sesión. 

 Deseño e execución de forma autónoa de xogos e exercicios para cada fase. 

 Respecto e aceptación das regras das actividades . 

 Papeis e estereotipos nas actividades físico.deportivas e artístico-expresivas como 
fenómeno social e cultural. 

 Aceptación do propio nivel de execución e dos demás cunha disposición positiva de 
mellora. 

 Posibilidades do contorno próximo como lugar de práctica. 

 Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio. 

 Actividade física como elemento  nase dos estilos de vida saudables. 

 Prevención de riscos  nas actividades físico-deporticas, baseada na análise previa das 
mesmas. 

 Protocolo básico de actuación nos primeiros auxilios. 

 Emprego responsable do equipamento deportivo. 

 Elaboración e exposición argumentada de documentos no soporte máis axeitado. 
 
 

Os Xogos e as actividades deportivas: 
 

 Execución e avaliación de habilidades motrices de xeito combinado viculadas ás acción 
dportivas, respectando os regulamentos 

 Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

 Adquisición de técncias de progresión e orientación nomedio natural e a súa aplición 
den diferentes ámbitos. 

 Execución de habilidades motrices técnico-tácticas vinculadas aos deportes colectivos 
en diferentes situacións. 

 Práctica de acatividades e xogos para a aprendizaxe de deportes colectivos. 
 
Actividades físico artístico-expresivas: 
 

 Experimentación de actividades artístico-expresivas, utilizando  técnicas de expresión 
corporal. 

 Creatividade e improvisación nas actividades artístico-expresivas de xeito individual e 
colectivo. 

 Realización de bailes e danzas de carácter recreativo e popular. 
 
 
 



Actividade física e saúde: 
 

 Condición física. Capacidades físicas e coordinativas nas actividades físico-deportivas 
e as úa vinvulación cos sistemas do organismo. 

 Efectos sobre a saúde da actividade física e a alimentación. 

 Capacidade de adaptación do organismo ante a actividade física. 

 Adestramento; intensidade, volumen e densidade do esforzo e a súa relación cos 
sistemas d enerxía. 

 Control da frecuencia cardíaca cara á mellora da condición física. 

 Procedementos para a avaliacioon dos factores da condiciónfísica realcionados coa 
saúde. 

 Elaboración e posta en práctica dun programa básico para a mellora da condición física 
saudable. 

 Métodos básicos de adestramento para a melora das capacidades. 

 Avaliación da condicón física saudable para a mellora de esta. 

 Ergonomía e hixiene portural na práctica de actividades físicas. 

 Técnicas básicas de relaxación e respiración. 

 Actividade física habitual e outros hábitos e a relación coa calidade de vida. 
 
 

  Actividades no medio natural: 
 

 Rutas 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Orientación 
 

 
 
 

CONTIDOS 4º CURSO: 
 
Condición física e saúde: 
 

 Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise de actividade física 
que vai a realizar. 

 O quecemento como medio de prevención de lesións. 

 Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa saúde: 
resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia. 

 Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia sobre 
o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. 

 Aplicación  dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e da 
forza resistencia. 

 Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo duna das capacidades físicas 
relacionadas coa saúde. 

 Toma de conciencia da propia condición física e predisposición de mellorala. 

 Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma 
autónoma. 

 Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 
sedentarismo, estupefacientes,...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e 
adopción duna actitude de rexeitamento ante estes. 

 Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na práctica 
deportiva. Protocolo básico de primeiros auxilios. 

 RCP básica. Funcionamiento DSA 
 
Xogos e deportes: 
 

 Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e 
colectivos de lecer e recreación. 



 Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes. 

 Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 
así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

 Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de 
puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. 

 Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. 

 Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun deporte de equipo. 
 
 

Expresión corporal: 
 

 Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas. 

 Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio duna estructura musical 
incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade. 

 Participación e achega ó traballo en grupo nas actividades rítmicas. 

 Disposición favorable á desinhibición  na presentación individual ou colectiva de 
exposicións orais e rítmicas en público. 

 

Actividades no medio natural: 
 

 Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

 Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto 
ambiental, nomedio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. 
Presentación de proxectos a compañeiras e compañeiros. 

 Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac,...) 

 Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no 
medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo) 

 Orientación. 

 Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no 
medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
6.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES UNIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRES 

 

1º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación   

2.- Condición física. 
Atletismo 

Quecemento 
Capacidades e saúde 
Iniciación atletismo. Saltos 

 
Deporte 
adaptado 

3.- Voley 
Regulamento 
Aspectos técnicos y tácticos   

4.- Postura-
alimentación 

alimentación posturas 
ergonómicas 

Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Xogos populares 
Xogos poulares e as 
capacidades físicas   

6.- Danzas 
Acrosport, aerobic e baile en 
parella e tradicional 

Música 
 

7.- Ximnasia 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

8.- Balonmán 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Primeiros auxilios Pas 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 

2º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS INTERDISC. TRANSV. 

1.- Presentación e 
avaliación inicial 

Presentación e avaliación 
  

2.- Condición física. 
Atletismo 

Capacidades. Lanzamentos 
  

3.- Badminton 
Regulamento. Elementos 
técnicos e tácticos   

4.- Postura-Fuerza 
Mapa muscular, posturas na 
actividade física 

Ciencias 
naturais  

5.- Xogos populares Xogos e capacidades 
  

6.- Alimentación e 
hidratación 

Alimentación e hidratación no 
deporte 

Ciencias 
naturais  

7.- Danzas Aerobic, danzas en grupo Música 
 

8.- Baloncesto 
Regulamento, aspectos 
técnicos e tácticos   

9.- Natureza Nós, senderismo 
Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e recuperación do 
curso   

 
 
 
 



 

 

3º ESO 

 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Presentación e 
avaliacion inicial 

Presentación 
Avaliación 

Si, 
presentación 
aula virtual 

  

2.- Condición 
física. 
Resistencia e 
flexibilidade 

Quecemento 
Capacidades e 
saúde 
 

Si. Traballo 
  

3.- Balonmán 
Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos 

Si. Traballo 
  

4.- Postura-forza 
e alimentación   

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Baile  
Baile 
individual,parella 
grupo. 

   

6.- Badminton 

Regulamento 
Aspectos técnicos 
y tácticos. 
Deporte adaptado 

Si, traballo 
 

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

7.- Xogos 
populares   

Xogos e 
capacidades    

8.- Patin e 
hockey 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

   

9.- Primeros 
auxilios 

PAS 
 

Ciencias 
naturais  

10.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación do 
curso 

Si aula virtual 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4º ESO 
 

UNIDADE CONTIDOS TIC INTERD. TRANSV. 

1. Principios do 
adestramento e 
avaliacion ini. 

Presentación 
Principios 
Avaliación 

   

2.- Voley 

Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos. Deporte 
adaptado 
 

Si, 
traballo  

Solidariedade a 
través dos xogos 
paralímpicos 

3.- Xogos 
populares e 
capacidades 
básicas 

Xogos de resitencia, 
forza, flexibilidade e 
velocidade 

   

4.- Postura-forza e 
alimentación  

Mapa muscular 
posturas 
ergonómicas 
Alimentación 
equilibrada e gasto 
calórico 

 
Ciencias 
Naturais 

Saúde 

5.- Acrosport  
Axudas, seguridade, 
modalidades    

6.- Primeiros 
auxilios   

No deporte e na vida 
cotiá   

Solidariedade a 
través da atención 
de urxencia 
responsable 

7.- Natureza 
Actividades do clube 
de piragüismo.  

Ciencias 
naturais  

8.- Fútbol 
Regulamento, 
aspectos técnicos e 
tácticos 

 
Ciencias 
naturais  

9.- Recopilación 
Repaso e 
recuperación 

Si aula 
virtual   

 
 
 

7.- CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSRUMENTOS DE AVALIACIÓN________________ 
 
CRITERIOS 1ºESO 
 
1.- Recoñece e aplica actividades propias de cada fase de sesión de acrividade física, tendo en 
conta ademáis as recomendacións de aseo persoal necesarias. 
 
2.- recoñecer as posibilidades das actividads físico-deportivas e artístico-expresivas como 
formas de inclusión social e a participación doutras persoas independientemente dsa 
características, colaborando con elas. 
 
3.- recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecesr activo e uso responsable do entorno próximo. 
 
4.- controlar as dificultades e os riscos durante a súa participación en actividades físico 
deportivas, dadoptando medidas preventivas e de serguridade. 
 
5.- utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe para 
procurar, analizar e seleccioar información salientabe, elaborando docuemtos propios e facedo 
exosicións. 



 
6.- interpretar e reproducir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
téncias sinxelas de expresión corporal. 
 
7.- recoñecer e aplicar os principios de alimentación de da actividade física saudable, e 
recoñecer os mecanismos básicos de control da intensidade da actividade física para a 
memlora da sáude. 
 
8.- desenvolver as capacidades físicas básicas máis salientables desde a perspectiva da súa 
saúde de acordo coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, amosando unha 
actitude de autoesixencia. 
 
9.-resolver situación motoras individuais sinxelas aplicando os fundamentos técnicos e as 
habilidades específicas das actividades propostas. 
 
10.- resolver situación motoras sinxelas de oposición, colaboración ou colaboració-oposición 
facilitada, utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos máis relevantes. 
 

CRITERIOS 2º ESO 
 
1.- Realizar de manera autónoma un quecemento xeral. Respetando as súas fases e función. 
2.-Medir e incrementar as capacidades físicas básicas en función das súas posibilidades. 
3- Recoñeer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa de 
frecuencia cardiaca beneficiosa para a saúde. 
4.- Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación con outras persoas ante situaciónns 
de contacto físico en xogos e actividades de loita. 
5.- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o 
papel de participante como o de espectador na práctica dun deporte colectivo. 
6.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 
7.- Coñecer e respetar o regulamento dos deportes practicados. 
8.- Coñecer e executar os elementos técnicos e tácticos dos deportes escollidos. 
9.-Crear e poner en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir dun 
ritmo escollido. 
Realizar de forma autónoma un percorrido de senderismo cumplindo coas normas. 
10.- Comprender e utilizar o aula virtual e facer uso dun procesador de texto e outros 
programas se é posible ó longo dos traballos e probas do curso. 
 
 
CRITERIOS 3º ESO 
 
1.- Desenvolver actividades propias de cada fse da sesión de actividade física. 
2.- Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión 
social, facilitando a elimnación de obstáculos á participación doutras persoas 
independientemente das súas características. 
3.- Recoñecer as posibilidades que ofrecen as actividades físico-deportivas como formas de 
lecer activo e de utilización responsable do entorno. 
4.- controlar as dificultades e os riscos duratne a súa participación en actividades físico-
deportivas, adoptando as medidas preventias e de seguridade. 
5.- utilizr as tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe. 
6.- interpretar e producir acción motoras con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
de expresió corporal e outros recursos. 
7.- recoñecer os factores que interveñen na acción motora e os mecanismos de control da 
intensidade da actividade física, aplicándoos á propia práctica, en relación coa saúde e a 
alimentación. 
8.- desenvolver as capacidades físicas de acordó coas posibiliddes persoais e dentro das 
marxes da saúde. 
9.- Resolver situación motoras individuais apliando os fundamentos técnicos e habilidades 
específicas, das actividades físico-deportivas propostas en condicións reais ou adaptadas. 



10.- Resolver situación motoras de oposición-colaboración ou opostas, utilizando as estratexias 
máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
 

CRITERIOS 4º ESO: 
 
1.- Planificar e poñer en práctica quecementos autónmos respectando pautas básicas para a 
súa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realiza. 
 
2.- Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular da resistencia 
aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia suponen para o estado de saúde. 
 
3.- Deseñar e levar a cabo un plan  de traballo, duna capacidade física relacionada coa saúde, 
incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de 
adestramento. 
 
4.- Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos técnicos, 
tácticose regulamentarios adquiridos. 
 
5.- Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do centro. 
 
6.- Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na 
práctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos 
básicos de actuación. 
 
7.- Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e do 
corpo a través dos diferentes medios de comunicación. 
 
8.- Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes e 
actividades físicas realizadas ó longo da etapa. 
 
9.- Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical. 
 
10.- Utilizar os tipos de respiración e as técnicas  e métodos de relaxación como meido para a 
reducción de desequilibrios e o alivio de tensións producidas na vida cotiá. 
 
11.- Planificar unha saída ó medio natual e resolver cooperativamente problemas que se 
presenten nel a partir dos contidos traballados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- CONCRECIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DOS CURSOS POR TRIMESTRE. 
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN_______________________________________________ 
 
 
 1º ESO 
 
1º TRIMESTRE:  
Ten aproximadamente unhas 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA E AVALIACIÓN INICIAL. 4 
SESIÓNS. 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura e docente: que imos facer o longo do curso 
e como vai ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós alumnos de forma persoal (nome, aficions,...) 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia,tet resistencia aeróbica. 

AVALIACIÓN 
Estándares: 
EFB1.1.2 
EFB1.1.3 
EFB1.2.1 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE. ATLETISMO 

UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Desenvolver a súa condición física a través do traballo das 
capacidades básicas. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de velocidade, relevos e salto de 
lonxitude e a súa relación coas capacidades físicas básicas e o 
quecemento. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de velocidade e salto de lonxitude. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos a velocidade e os relevos. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o salgo de lonxitude. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB1.1.1 
EFB1.5.2 
EFB4.1.4 
 

Conceptual:  
Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE DIDÁCTICA 3: VOLEY. 

U.D. 3 ¿XOGAMOS? 

OBXECTIVOS 

 Executar habilidades motrices vinculadas ó vóley. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos de cooperación e 
oposiciónn 

 Coñecer e aplicar o regulamento e os aspectos técnicos e tácticos do 
deporte. 

 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos. 

 Regras básicas do voley. 

 Elementos técnicos: saque, dedos, antebrazos, bloqueo e remate. 

 Elementos tácticos: posición en ataque e defensa. 
 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do deporte e das habilidades do mesmo e partido de 
avaliacion inicial 
2.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións de saque. 
3.- Realización de xogos e actividades dirixidas o toque de dedos. 
4.- Realización de xogos e actividades dirixidas a antebrazos. 
5.- As fases do xogo nos deportes colectivos, tarefas para diferencialas e 
traballalas. 
6.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
7.- Xogo, mini liga e deporte adaptado. 
8.- Cuestionario teórico. 
9.- Proba práctica. 

AVALIACIÓN 
ESTANDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.1 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica de voley. 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos diferente golpeos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes exercicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º TRIMESTRE: 
Ten aproximadamente unhas 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física e 
parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e os 
erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os exercicios 
da sesión 3. 

AVALIACIÓN  
ESTANDARES 
EFB3.2.3 
EFB1.1.2 
EFB1.3.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura e 
cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o mapa 
muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

U.D. 5 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic e 
danza tradicional 
3.- Practicaremos baile en parella e danza tradicional 
4.- Exponemos o noso traballo, faremos entre todos a valoración da 
exposición, se se entendeu, como foi a utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación da 
importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 6 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: DEPORTES INDIVIDUAIS: XIMNASIA   
 

U.D. 7 XIMNASIA 

OBXECTIVOS 
 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos de elementos básicos da 
ximnasia. 

CONTIDOS 
 Práctica de actividades e xogos para a prendizaxe dos deportes de 

atletismo e ximnasia. 

 Regramento e aspectos técnicos básicos da ximnasia. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento á ximnasia mediante unha exposición oral ou visual. Práctica 
de equilibrios e xiros 
2.- Traballo de xiros e saltos e a súa combinación. 
3.- Engadimos ó anterior os equilibrios. 
4.- Facemos unha montaxe cos elementos coñecidos ó gusto de cada un. 
5.- Mini.olimpiada. 
6.- Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final sobre o deporte, regramento visto, 
elementos técnicos vistos e axudas na ximnasia. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba na mini-olimpiada. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: BALONMAN 
 

U.D. 8 BALONMAN 

OBXECTIVOS  Recoller o traballado na unidade didáctica 3 e trasladalo a un novo 
deporte de equipo. 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no novo deporte. 

 Realizar xogos en que prevalezan aspectos comúns dos deportes 
colectivos. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e deportes. 

 Coñecer e practicar o balonmán como deporte colectivo 

CONTIDOS  Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos deportes 
colectivos e en concreto no balonmán. 

 Regras básicas do balonmán. 

 Elementos técnicos e tácticos. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición física. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, introducimos 
balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns dos 
deportes colectivos. 
3.- Práctica da adaptación, manexo e pase. 
4.- O lanzamento 
5.- Iniciación ó xogo do balonmán. Regramento e presentación. 
6.-  Fases de ataque e defensa. Xogo real. 
7.- Xogo real. 
8, 9.- Torneo. 
10.- Cuestionario e exame práctico. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.3 
EFB4.2.2 
EFB4.2.3 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento e técnica do balonmán 
 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. Proba práctica dos elementos técnicos 
 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 9 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para primeiro 
da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo ou 
quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 1º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 10 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 1º da Eso. É posible que debamos recuperar 
tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa nota 
repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO: 
 
 
1º TRIMESTRE: Ten unhas 24 sesións para cada un dos dous grupos. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN E AVALIACIÓN INICIAL. 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E ATLETISMO 
 



UD 2 O DEPORTE E BO DE VERDADE 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento. 

 Elaborar un traballo que recolla a importancia e un bo número de 
exercicios de quecemento. 

 Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 

 Coidar a hixiene postural e corporal. 

 Coñecer o atletismo e as súas disciplinas. 

 Practicar as fases das carreiras de resistencia, e lanzamentos. 

CONTIDOS 
 

 O quecemento. 

 Condición física e as súas capacidades e saúde. 

 Volta a calma. 

 Disciplinas do atletismo. 

 Carreiras de medio fondo e fondo e lanzamentos (peso e disco). 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento. Definición e funcións. Exercicios tipo. 
2.- O quecemento.  Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
3.- O quecemento. Recollemos Batería de exercicios. Traballamos a 
velocidade a través do xogo. 
4.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sitemas e xogos. 
5.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a resistencia a través 
de diferentes sistemas e xogos. 
6.- O quecemento recollemos batería. Traballamos a forza. 
7.- Explicamos as modalidades do atletismo a través da práctica. 
8.- Practicamos o medio fondo e fondo. 
9.- Entregamos traballo quecemento. Practicamos o lanzamento de peso 
e disco. 
10.- Cuestionario sobre condición física e saúde e facemos o traballo de 
atletismo no aula virtual, vendo na teoría o traballado no aula.  

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

Conceptual:  
-Traballo do quecemento. 
-Cuestionario. 
-Traballo atletismo. 
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: DEPORTES DE OPOSICIÓN: BADMINTON, TENIS,... 



 

U.D. 3 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de 
xogo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3,5 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º TRIMESTRE: 



 
Ten aproximadamente 22 sesións para cada grupo. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4:  FORZA E POSTURA 
 

U.D. 4 A POSTURA CORRECTA 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer a postura correcta na realización dos exercicios que 
facemos habitualmente e na vida cotiá. 

 Fortalecer a musculatura de sostén. 

 Mapa muscular. 

CONTIDOS 

 A postura axeitada no entreno. 

 A postura axeitada nas actividades cotiás. 

 Exercicios de fortalecemento da musculatura de sostén: 
fortalecemento-relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Toma de contacto teórica do tema  e a súa realción coa condición física 
e parte práctica de recoñecemento e práctica das posturas correctas no 
exercicio e nas tarefas cotiás. 
2.- Realizamos un entreno pluridisciplinar facendo fincapé nas posturas e 
os erros máis comúns. 
3.- Exercicios de fortalecemento e relaxación para o fortalecemento da 
musculatura de sostén. 
4.- Revisamos o traballado a través dun cuestionario e repetindo os 
exercicios da sesión 3. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recolle que entendemos por postura 
e cales son as adecuadas nalgúns exercicios e nas tarefas cotiza. E o 
mapa muscular 
PROCEDIMENTAL: Participación das sesións de exercicios e a parte do 
cuestionario referente a procedemento. 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: XOGOS TRADICIONAIS 

U.D. 5 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: C.F. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 

U.D. 6 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Recoñecer e valorar a relación existente entre unha boa condición 
física, unha boa alimentación e a mellora das condicións de 
saúde. 

 Relación entre a hidratación e a práctica da actividade física. 

CONTIDOS 
 Alimentación correcta e a súa relación coa condición física. 

 Hidratación adecuada e deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Exposición oral dos elementos básicos da alimentación e da 
hidratación e a súa relación coa saúde e co deporte. 
2.- Realizamos un traballo persoal de recollida de datos e de 
programación duna dieta equilibrada. 
3.- Recollemos e valoramos os traballos. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Recollida de información teórica a través dun cuestionario 
e traballo. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros e normas e concienciación da 
importancia destes temas. 

 
UNIDADE 7: EXPRESIÓN CORPORAL 
 

U.D. 7 ¿QUÉ ME ESTÁS A CONTAR? 

OBXETIVOS 

 Elaborar unha mensaxe en pequenos grupos a través da 
dramatización que se comunicará ó resto de compañeiros. 

 Experimentar actividades con música que traallaremos ó longo da 
etapa como avaliación inicial. 

 Practicar aerobic, baile en parella, tradicional e acrosport. 

CONTIDOS 

 O corpo como elemento de expresión. 

 Aerobic e baile en parella. 

 Danza tradicional. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Xogos de desinhibición.  
2.- Facemos grupos para traballar unha coreografía moi básica de aerobic 
e danza tradicional 
3.- Practicaremos baile e coreografía4.- Exponemos o noso traballo, 
faremos entre todos a valoración da exposición, se se entendeu, como foi a 
utilización do corpo,... 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Entender as diferencias das modalidades de expresión. 
PROCEDIMENTAL: Participación no desenvolvemento do traballo e 
avalaiación do resultado final: uso do corpo, lonxitude do traballo, 
complexidade, claridade na exposición,... 
ACTITUDINAL: Respecto pola actividade e compañeiros. Concienciación 
da importancia da postura correcta na saúde e na condición física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º TRIMESTRE: 



Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 

U.D. 8 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do 
sendeirismo nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.- Materiais: acercámonos a cabuiería e a tenda de campaña. 
3.- Facemos un percorrido polo centro seguindo os sinais. 
4.- 5.- 6.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 
5- realizar un cuadro de nós 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: DEPORTE COLECTIVO: O BALONCESTO 



 

U.D. 9 O BALONCESTO 

OBXECTIVOS 

 Coñecer e executar as fases do xogo nos deportes colectivos. 
Concepto e obxectivos aplicados no baloncesto. 

 Destacar a cooperación dentro dos xogos e o deporte do 
baloncesto 

 Coñecer as regras e os aspectos culturais do baloncesto. 

 Practicar o baloncesto acercándonos o mais posible ó xogo real. 

CONTIDOS 

 Concepto e obxectivos das fases de ataque e defensa nos 
deportes colectivos e en concreto no baloncesto. 

 Regras básicas do baloncesto baloncesto. 

 Elementos técnicos e tácticos do baloncesto. 

 Relación das diferentes actividades coa saúde e a condición 
física. 

 Medición da intensidade do esforzo. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Traballamos as habilidades vinculadas a accións deportivas, 
introducimos balóns,.... 
2.- Realización de xogos e actividades onde prevalezan aspectos comúns 
dos deportes colectivos. Dandolle especial importancia á cooperación. 
3.- Regras do baloncesto. 
4.- Manexo do balón e pase. Xogo adaptado 
5.- O bote. Xogo adaptado. 
6.- Pase e tiro. Xogo adapatado. 
7.- Fases de ataque e defensa. Posicións Xogo real. 
8.- elementos e sistemas de ataque. Xogo real. 
9.- Sistemas de defensa. Xogo real. 
10.- Avaliación e torneo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL:  
-Diferenciar os obxectivos da fase de ataque e da defensa. 
-Regramento do baloncesto. 
-Elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar dende o principio. 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
segundo da ESO. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 2º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 2º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

3º ESO: 
 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRESENTACIÓN 
 

UD 1 ¿QUÉ IMOS FACER NESTA CLASE? 

OBXECTIVOS 
 

 Presentar a asignatura: que imos facer o longo do curso e como vai 
ser a ritina e a avaliación. 

 Coñecer ós  cambios nos alumnos no referente a saúde e hábitos 
deportivos. 

 Coñecer o nivel inicial dos alumnos a nivel teórico práctico o nivel 
inicial do alumnado co fin de adaptar a programación. 

 Establecer un canle de comunicación coas familias no referente a 
temas de saúde dos nenos e actividades complementarias e 
extraescolares. 

CONTIDOS 
 

 Recollemos todos os bloques para ver o nivel inicial en cada un 
deles a nivel teórico. Probas físicas e de aptitudes coordinativas 
(test de salto, resistencia, flexibilidade,  coordinación) 

 Probas de condición física e de habilidades motrices básicas, así 
como o dominio dos xogos predeportivos (o resto de contidos 
avaliaranse dentro da súa unidade didáctica: natureza, 
expresión,...) 

SESIÓNS-
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do docente, dos alumnos, da asignatura e cuestionario 
inicial. 
2.- Toma de contacto coa actividade física: avaliación inicial das habilidades 
básicas a través do xogo. Xogos de diferentes capacidades. 
3.- Avaliación inicial de forza, test de salto. 
4.- Avaliación  da resistencia, test de cooper. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.1.1 
EFB3.2.2 
EFB1.2.3 
 

Conceptual: puntuarase: traballos /examés/ cuestionarios (según proceda).  
Procedimental: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado das 
probas ou exercicios. 
Actitudinal: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 



U.D. 2 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do esforzo. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

 Repasar o quecemento xeral e comenzar co específico. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa saúde e 
coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e a relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos e  relacionamos 
coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e pasivos no 
final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. Quecemento 
autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade e a comparamos coa medida inicial. 
Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.2.2 
EFB1.1.3 
EFB3.1.1 
EFB3.1.4 
EFB3.1.5 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o quecemento, a 
resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. Traballo de medición de 
frecuencia cardiaca. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: BALONMÁN 



 

U.D. 3 BALONMÁN 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do balonmán. 

 Coñecer os elementos técnicos do baloman. 

 Coñecer os elementos tácticos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas defensivos do balonmán. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do balonmán. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do balonmán. 

 Regramento de balonmán. 

 Elementos técnicos do balonmán. 

 Elementos tácticos do balonmán. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o manexo e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e o bote. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos a finta. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.1.1 
EFB4.1.2 
EFB4.1.4 
EFB1.2.2 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da sesión 
10 e das sesións anteriores. Proba práctica dos xestos técnicos e das 
posicións durante o xogo 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros ó nivel alcanzado por 
si mesmo e os demais. 

2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4: SALUD: ALIMENTACIÓN FUERZA Y POSTURA 
 

U.D. 4 SALUD 

OBXECTIVOS 

 Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha 
alimentación equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto 
calórico, dacordo coas racións de cada grupo de alimentos e das 
actividades diarias realizadas. 

 Relacionar alimentación e deporte. 

 Coñecer mapa muscular e a súa relación coa postura e a saúde. 

CONTIDOS 

 Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto 
calórico. 

 Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 

 O mapa muscular. 

 A postura correcta. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación do tema e do traballo a realizar. 
Seguemento nas sesións doutras unidades didácticas. 
2.- Recollida e análise dos traballos. 
3.- Sesións de traballo de forza, flexibilidade e de relaxación. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB3.1.6 
EFB3.2.3 
EFB1.3.3 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario dos conceptos básicos. Traballo persoal sobre 
alimentación. 
PROCEDIMENTAL: Recollida de datos. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas, ós compañeiros, concienciación da 
importancia do tema. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓN CORPORAL. BAILES DE SALÓN. 



 

U.D. 5 BAILES  

OBXECTIVOS 

 Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 

 Realizar bailes de salón por parellas, cambiando a parella. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

CONTIDOS 
 Ritmo. 

 Bailes de salón: vals, cha-cha-cha, rock e un suxerido por eles. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Pasos básicos . 
4.- Elaboración da coreografía . 
5- 6.- Elaboración da coreografía. 
7- Pasos básicos de valse enlaces. 
8- Exposición final. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB2.1.1 
EFB2.1.2 
EFB2.1.3 
EFB2.1.4 
 

CONCEPTUAL: Contextualización do ritmo e as actividades rítmicas. 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros amosar desinhibición 
nas exposicións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: BADMINTON 
 

U.D. 6 DEPORTES DE RAQUETA 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de raqueta que imos practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do badminton, tenis. 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do badminton, tenis. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos do deporte. 

 Elementos tácticos básicos do deporte. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de raqueta mediante exposición oral ou visual. 
2.- Traballo do manexo da raqueta e dos golpeos de forma individual e a 
través de xogos. 
3.- Traballo de manexo da raqueta e dos golpeos de forma cooperativa. 
4.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
5.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
6.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
7.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
8.- Acercamonos a outro deporte de raqueta: tenis ou tenis de mesa e 
traballamos en cooperación. 
9.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 
10.- Traballo dos diferentes golpes: saque, smash,... e situación real de xogo. 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB4.2.1 
EFB4.2.2 
EFB4.1.2 
EFB1.2.1 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos golpeos 
traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
 
 

 

UNIDADE 7: XOGOS POPULARES 
 



U.D. 7 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de Galicia 

e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de diferentes 
xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas capacidades 
físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: PRMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 8 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 
 Prevenir posibles accidentes analizando a instalación e a práctica que 

se vai realizar. 

 Coñecer e desenvolver o PAS. 

CONTIDOS 

 Prevención como a mellor intervención. 

 PAS 

 Materiais e técnicas básicas  

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós primeiros auxilios: materiais, sinais e seguridade. 
2.- PAS 
3.- situación básicas. 
 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 
EFB1.4.1 
EFB1.4.2 
EFB1.4.3 
 

CONCEPTUAL: Importancia da prevención, protocolo PAS 
PROCEDIMENTAL: Desenvolvemento do protocolo. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar as 
súas posibilidades.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: PATÍN E HOCKEI 



 

U.D. 9 PATÍN E HOKEI 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regulamento dos deportes de patín que imos 
practicar. 

 Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde. 

 Mellorar a execución dos aspectos técnicos do patinaxe e o 
hockei 

 Mellorar a execución dos aspectos tácticos do hockei. 

CONTIDOS 

 Regulamento. 

 Elementos técnicos básicos dos deportes. 

 Elementos tácticos básicos do dseportes. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ós deportes de patíns mediante exposición oral ou 
visual. 
2.- Traballo do equilibrio e o deslizamento través de xogos. 
3, 4.- Traballo dos xiros e saltos a través do patinaxe de rúa e o patinaxe 
artístico 
5.- Traballo do manexo e os toques co estick. 
6, 7.- Xogo. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre regulamento e elementos técnicos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións e proba de domino dos 
golpeos traballados na clase. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos 
a utilizar no curso dende a presentación. 
Respecto ó nivel alcanzado nos diferentes 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 
terceiro da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 3º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 8 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 3º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 
4º ESO 



1º Trimestre: Ten aproximadamente 24 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 1: CONDICIÓN FÍSICA E SAÚDE 
 

U.D. 1 DO CORAZÓN ÓS MÚSCULOS 

OBXECTIVOS 

 Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a 
saúde. 

 Incrementar os niveis de resistencia aeróbica a través dos 
métodos de adestramento que lle son propios. 

 Incrementar os nivieis de flexibilidade a través dos métodos de 
adestramento que lle son propios. 

 Recoñece, a partir da frecuencia cardíaca a intensidade do 
esforzo. 

 Principios do adestramento. 

 Realizar os exercicios atendendo á postura. 

CONTIDOS 

 Oquecemento específico e autónomo. 

 Resistencia e métodos de adestramento. 

 Flexibilidade e métodos de adestramento. 

 Recoñecemento do efecto positivo do exercicio no organismo. 

 Control da intensidade do esforzo. Frecuencias cardíacas. 

 Postura correcta nas actividades. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Melloramos a resistencia a través de xogos e a relacionamos coa 
saúde e coa frecuencia cardíaca.  Quecemento autónomo. 
2.- Melloramos a resistencia a través dos métodos continuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
3.- Melloramos a resistencia a través de métodos coontinuos e a 
relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
4.- Melloramos a resistencia a través de métodos continuos 
e  relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
5.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (fartlek) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
6.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (interval) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
7.- Melloramos a resistencia a través de métodos fraccionados (circuito) e 
a relacionamos coa saúde e coa frecuencia. Quecemento autónomo. 
8.- Melloramos a flexibilidade a través de xogos, métodos activos e 
pasivos no final de todas as sesións anteriores e nesta en especial. 
Quecemento autónomo. 
9.- Medimos a resistencia e a flexibilidade. Quecemento autónomo. 
10.- Exposición teórica que recolle o exposto en clase. 
11.- Elaboro o meu entreno. Cuestionario. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario ó final do trimestre que recollle o 
quecemento, a resistencia, a flexibilidade e a súa relación coa saúde. 
Traballo de medición de frecuencia cardiaca. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas diferentes sesións, resultados nos 
diferentes test e probas. 
ACTITUDINAL: Respecto polo nivel alcanzado por un mesmo e os 
compañeiros, respecto polas normas e valoración da importancia da 
actividade física na saúde. 

OBSERVACIONS 
 

 

 

 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: VOLEY 
 



U.D. 2 VOLEY 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do voley. 

 Coñecer os elementos técnicos do voley. 

 Coñecer os elementos tácticos do voley. 

 Coñecer os sistemas defensivos do voley. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do voley. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do voley. 

 Regramento de voley. 

 Elementos técnicos do voley. 

 Elementos tácticos do voley. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Manexo do balón. 
2.- Traballamos o saque. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase de dedos. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o de antebrazos. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeir@s, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 
 

UNIDADE 3: XOGOS POPULARES E CONDICIÓN FÍSICA 
 

U.D. 3 XOGOS DE “MONTE CAXADO” E DE GALICIA 

OBXECTIVOS 
 Coñecer e recopilar xogos propios da zona de As Pontes e de 

Galicia e relacionados coas capacidades físicas 

 Realizar os xogos que imos propoñendo entre todos. 

CONTIDOS 

 Xogo tradicional. Qué é. Onde o buscamos. 

 Como imos atopar eses xogos. 

 Traballo de recollida de información. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Aproximación ó concepto, explicación do traballo e práctica de 
diferentes xogos propostos pola profesora. 
2.- Acercámonos á biblioteca e o aula virtual a recoller información, imos 
elaborando o traballo. 
3.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos relacionados coas 
capacidades físicas vistas no primeiro trimestre. 
4.- Xogamos a xogos propostos polos alumnos e entregamos o traballo. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Traballo onde se recolle que é un xogo tradicional e os 
diferentes xogos recopilados. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións de xogos. 
ACTITUDINAL: Respeto polas tradicións propias do lugar e de Galicia. 
Respeto ás normas dos diferentes xogos e ós compañeiros. 

 
 
 
 
 
2º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 

mailto:compañeir@s


UNIDADE DIDÁCTICA 4: FORZA-RESISTENCIA 
 

U.D. 4 FORZA RESITENCIA 

OBXECTIVOS 

 Incrementar o nivel de forza resistencia participando na selección 
de actividades e exercicios en función dos métodos de 
adestramento. 

 Coñecer a forza os seus tipos e os seus métodos de 
adestramento. 

 Relacionar esta capacidade coa saúde e o rendemento. 

 Recoñecer, a partir da medición da frecuencia cardíaca, a 
intensidade do traballo. 

 Coidar a postura. 

 Practicar diferentes métodos de relaxación. 

CONTIDOS 

 Forza. Definición. Tipos. 

 Métodos de adestramento. 

 Relación da forza coa condición física. 

 Relación da forza coa saúde. 

 Métodos de relaxación. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Recoñecer a capacidade nun circuito onde se traballen todas. 
2.- Exercitamosa forza resitencia a través do xogo de oposición. Xogos de 
relaxación. 
3.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson 
4.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Jacobson. 
5.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. Método de 
Schultz. 
6.- Traballamos a forza a través dos métodos de adestramento. 
Plantexamos un entreno. 
7.- Planifico o meu entreno. 
8.- Planifico o meu entreno. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario sobre a forza e a súa relación coa condición 
física e a saúde. Elaboración dun entreno. 
PROCEDIMENTAL: Participación e resultado das medicións. 
ACTITUDINAL: Respecto das normas e dos compañeiros, concienciación 
da importancia deste traballo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: RITMO. ACROSPORT 
 

U.D. 5 RITMO E ACROSPORT 

OBXECTIVOS  Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 



 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos ó acrosport e as súas modalidades. 

 Coñecer e resptar as normas de seguridade e axudas no 
acrosport. 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Ritmo. 

 Acrosport: as súas modalidades. 

 Normas de seguridade e axudas. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación das actividades con música. 
2.- Practicamos aeróbic. Pasos básicos e minicoreografía. 
3.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en parella. 
4.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en tríos. 
5.- Practicamos acrosport con equilibrios sinxelos en grupos. 
5.- Creamos unha coreografía en grupos. 
6.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
7.- Intercambiamos as nosas coreografías. 
8.- Expoñemos as nosas coreografías. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
3 puntos 

CONCEPTUAL: Cuestionario onde se recollen os conceptos do ritmo e o 
acrosport 
PROCEDIMENTAL: Participación, creación e exposición da coreografía. 
ACTITUDINAL: Respecto ás normas e os compañeiros, amosar 
desinhibición nas exposicións. 

 

 
 
UNIDADE 6: PRIMEROS AUXILIOS 
 

U.D. 6 PRIMEROS AUXILIOS 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o que son os primeiros auxilios e a súa importancia. 

 Amosar respecto e desinhibición. 

 Acercar ós alumos á prevención no marco das actividades 
deportivas e na vida cotiá. 

 Coñecer e resptar as normas á hora de atender un accidentado 

 Respetar o nivel alcanzado por un mesmo e polos compañeiros 
nun clima de traballo de cooperación. 

CONTIDOS 

 Prevención nas actividades deportivas e na vida cotiá. 

 PAS. 

 Normas de seguridade e axudas. 

 Inmobilizacions, feridas e hemorraxias atragantamientos e RCP y 
DSA 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Presentación da unidade e da información. 
2.- Practicamos inmobilizacións e transportes. 
3.- Practicamos actuacións ante feridas e atragantamentos. 
4.- Practicamos actuación ante un accidentado inconsciente, posición 
lateral de seguridad. 
5.- Practicamos RCP. 
6.-  Cuestionario. Xogo  Tic 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario. 
PROCEDIMENTAL: Participación, proba práctica. ACTITUDINAL: 
Respecto ás normas e os compañeiros, amosar desinhibición nas 
exposicións. 

 
3º Trimestre: Ten aproximadamente 22 sesións. 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 7: ACTIVIDADES NA NATUREZA 
 



U.D. 7 ACTIVIDADES NA NATUREZA 

OBXECTIVOS 

 Seguir as indicacións dos sinais de orientación propias dese 
deporte nun percorrido polo centro ou inmediacións. 

 Coñecer os deportes máis practicados na zona (tradicionais). 

 Respetar o medio ambente, contribuindo dangunha forma a súa 
mellora. 

CONTIDOS 

 O mapa. O itinerario. 

 Os sinais. A seguridade. 

 Materiais e técnicas básicas no medio natural. 

 Práctica dos deportes máis practicados na zona. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- Acercamento ó sendeirismo, o mapa, o itinerario, materiais, sinais e 
seguridade. 
2.-, 3.- Ruta de sendeirismo fora do centro. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario final onde se recollerán preguntas sobre 
seguridade, materiais, uso do mapa e sinais. 
PROCEDIMENTAL: puntuarase a participación, o esforzo e o resultado 
das probas ou exercicios. 
ACTITUDINAL: Respecto os compañeiros, as normas que comenzamos a 
utilizar no curso dende a presentación,e a actitude de entender e respetar 
as súas posibilidades.  
 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 8: FÚTBOL SALA 

 

U.D. 8 FÚTBOL 

OBXECTIVOS 

 Coñecer o regramento do fútbol. 

 Coñecer os elementos técnicos do fútbol. 

 Coñecer os elementos tácticos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas defensivos do fútbol. 

 Coñecer os sistemas ofensivos do fútbol. 

CONTIDOS 

 Fases ofensivas e defensivas do fútbol. 

 Regramento de fútbol. 

 Elementos técnicos do fútbol. 

 Elementos tácticos do fútbol. 

 Sistemas defensivos e ofensivos. 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

1.- O quecemento especifíco. Conducción do balón. 
2.- Traballamos a conducción e o pase. Xogo adaptado. 
3.- Traballamos o pase e os tiros. Xogo adaptado. 
4.- Traballamos o regate e os saques. Xogo adaptado. 
5.- Repasamos os elementos técnicos. Xogo real. 
6.- Sistemas defensivos. Xogo real. 
7.- Sistemas ofensivos. Xogo real. 
8.- Campionato. 
9.- Campionato. 
10.- Exame exercicios. 
 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

CONCEPTUAL: Cuestionario regramento, elementos técnicos e tácticos. 
PROCEDIMENTAL: Participación nas sesións, notas dos exercicios da 
sesión 10 e das sesións anteriores. 
ACTITUDINAL: Respecto ó regramento, os compañeiros, ó nivel 
alcanzado por si mesmo e os demais. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: RECOPILACIÓN 
 

U.D. 10 RECOPILACIÓN 



OBXECTIVOS 

 Reforzar o visto no curso repasando os criterios mínimos para 4º 
da ESO nas unidades que non son de condición física. 

 Recuperar sesións ou unidades que non se pudieron levar a cabo 
ou quedaron moi escasas. 

 Recuperar ós alumnos que tivesen algún problema no 
desenvolvemento normal das clases: enfermidade, retraso no 
aprendizaxe, ausencia,... 

CONTIDOS  Recolleranse os contidos mínimos de 4º da ESO 

SESIÓNS- 
ACTIVIDADES 

Adicaremos 6 sesións onde recolleremos o traballado no curso co fin de 
repasar e fixar os mínimos para 4º da Eso. É posible que debamos 
recuperar tamén algunha unidade ou parte dela. 

AVALIACIÓN 
Estándares 
 

Será a utilizada na propia unidade didáctica anterior. 
CONCEPTUAL: Recollerá cuestionarios e traballos. 
PROCEDIMENTAL: Recollerá os exercicios e probas pasados. 
ACTITUDINAL: Repetimos os de todas as unidades. 
Os alumnos adicaranse a mellorar a súa calificación ou recuperar a súa 
nota repetindo ou mellorando os traballos anteriores. 

 
 
 

 

9.-  TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC. UNIDADES ABALAR. TRATAMENTO E 
FOMENTO DA LECTURA_______________________________________________________ 
 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
O tratamento do fomento da lectura realizarase de forma xeral nas diferentes unidades 
didácticas dandolle textos para realizar a parte conceptual da unidade. 
Máis concretamente: 
En 1º da eso a unidade de xogos tradicionais. 
En 2º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación. 
En 3º da eso a unidade de xogos tradicionais e alimentación 
En 4º da eso na unidade de primeiros auxilios. 
Recomendaremos lecturas como a revista sport life na súa edición dixital. 
 
 
 
 
TRATAMENTO TIC E ABALAR 
Nos cursos de 1º e 2º,  temos unha ou dúas unidades por trimestre onde utilizamos os equipos 
cos seguintes obxectivos relacionados coas TIC: 

1. Coñecer o aula virtual e o uso que lle imos dar ó longo do curso. 
2. Traballar cun procesador de texto e de diapositivas para a entrega dos traballos. 
3. Uso do correo como método de entrega. 
4. Coñecer e utilizar as ferramentas do espacio abalar, concretamente:  

 
A concreción destes obxectivos están detallados na temporalización das unidades e nas 
propias unidades. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA 
Colaboraremos co departamento de orientacón nas medidas adoptadas. 
 

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDADE_________________________________________________ 
 



O traballo con outras áreas está supeditado á colaboración con outros docentes. Tal e como 
está detallado na programación as áreas de Ciencias Naturais e música son as que comparten 
contidos común e que podemos sincronizar no tempo co fin de facilitar a aprendizaxe do 
alumno. 
 

 

11.- MÍNIMOS  ESIXIBLES______________________________________________________ 
 
Os mínimos da asignatura serán os seguintes en cada curso, adaptando os obxectivos en 
función das dificultades propias do alumnado. 
 
 11.1 Obxectivos mínimos de 1º da Eso 
 

1. Coñecer as fases e función do quecemento en relación o deporte e a saúde. 
2. Recopilar xogos e exercicios das diferentes fases do quecemento. 
3. Medir o seu nivel de condición física ó principio e o final de curso. 
4. Coñecer os componentes da condición física a través de xogos e exercicios. 
5. Coñeer e traballar as disciplinas de velocidade, salgo de lonxitude e carreiras de fondo 

do atletismo. 
6. Correr de forma inenterrumpida 20 minutos ao seu ritmo. 
7. Coñecer e executar o manexo, pase e lanzamento do balonmán. 
8. Coñecer e executar correctamente o saque, o pase de dedos e antebrazos do volei. 
9. Participar de forma desinhibida en xogos e actividades de imitación e expresión. 
10. Coñecer e realizar xogos tradicionais en Galicia. 

 
11.2 Obxectivos mínimos de 2º da Eso 

 
1. Coñecer que é e que exercicios forman parte dun quecemento xeral e dun específico. 
2. Elaborar un traballo que recolla a importancia e os exercicios do quecemento. 
3. Recoñecer que é a condición física e a súa relación coa saúde. 
4. Desenvolver a súas capacidades a partir do nivel inicial. 
5. Recoñecer a frecuencia cardíaca de traballo saludable. 
6. Correr durante 20 minutos a ritmo libre. 
7. Mellorar a execución dos aspectos técnicos do bádminton e baloncesto. 
8. Obter una disposición favorable e realizar una  actividade de expresión corporal. 
9. Coñecer e recopilar xogos tradicionais. 
 

 
11.3 Obxectivos de 3º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos na saúde. 
2. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
3. Recoñecer a partir da frecuencia caridaca a intensidade do esforzo. 
4. Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde una alimentación equiibrada. 
5. Realizar bailes en grupo e en parella ou coñecelos si non pode facer a práctica. 
6. Mellorar a execucuón dos aspectos técnicos do bádminton, baloncesto e hockei. 
7. Seguir as iniciación dos sinais de orientación propias dese deporte nun percorrido polo 

centro ou inmediacións 
8. Correr durante 20 minutos a ritmo aeróbico. 

 
11.4 Obxectivos de 4º da Eso 

 
1. Relacionar as actividades físicas cos efectos no organismo e a saúde. 
2. Realizar de forma autónoma un quecemento específico. 
3. Incrementar os niveis das capacidades a través dos métodos de adestramento que lle 

son propios. 
4. Recoñecer a partir da frecuencia cardíaca a intensidade dos esforzo. 



5. Elaborar un plan de entreno dalgunha ou varias capacidades. 
6. Realizar una proba aeróbica e outra anaeróbica. 
7. Coñecer o regulamento dos deportes e xogos practicados. 
8. Realizar bailes en grupo seguindo unha estructura rítmica. 
9. Realizar figuras de varias persoas respetando as axudas e normas de seguridade. 
10. Coñecer e practicar nocións básicas de primeiros auxilios relacionados co deporte e 

accidentes cotiás. 
11. Coñecer e reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación 

equilibrada a partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico. 
12. Participar nas actividades na natureza respetando as normas. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE_________________________________ 

 

O marco normativo ven marcado por: Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral  e o Decreto 320/1996, do 26 de 
xullo, de ordenación da educación de alumnos/as con NEE. 

Hai que ter en conta tamén que calquera alumno/a, ao longo do curso, pode ser 
susceptible de necesitar unhas Medidas de Atención a Diversidade. 

As posibilidades que temos de atención á diversidade, e que afectarían o traballo na 
área de E.F serían: A.C. Individualizada, Reforzo, Recuperacións e outros apoios, 
Agrupamentos específicos, Apoios a alumnos/as con NEE, Ensinanza titorada, grupos de 
aprendizaxe de lingua para alumnos/as procedentes do extranxeiro. 

  

 Considero o/a alumno/a con NEE como un alumno/a que vai requerir respostas 
diferentes por parte do centro, e polo tanto do profesor. Determinados alumnos/as van a 
necesitar máis axuda que o resto de compañeiros, e eu como profesor son o responsable 
de que cada alumno/a conquira os obxectivos propostos facilitándolles as tarefas 
adecuadas e os medios necesarios para elo. 

“Sempre que sexa posible, os/as alumno/as dun cento educativo con certa alteración 
relacionada coa saúde, deben de intervir nas clases de E.F. coa maior normalidade 
posible…..”. (Arráez, 1998)  

ALUMNOS/AS CON N. E. ESPECÍFICAS E DE APOIO EDUCATIVO     __      . 

o Alumnos/as con dificultades físicas: respiratorias, motoras, auditivas,... 

o Alumnos/as con dificultades psíquicas (problemas de aprendizaxe, minusvalías, lesións 
cerebrales, transtornos de conducta…): 

o Alumnos/as con dificultades sociais-culturais (problemas de adaptación, integración, 
entorno socio-cultural desfavorecido…) 

¿QUÉ FAREI ANTE ESTES CASOS?               _____                                       . 

o No caso de que o alumno poida desenrolar o currículo ordinario as medidas que tomaría 
afectarían a Elementos Non Prescriptivos do Currículo, isto é: adaptacións en 
metodoloxía, organización, material, temporalización, comunicación...... 

o Nos casos nos que se comproba que o alumno non é capaz de conseguir os obxectivos 
propostos, e polo tanto non é capaz de seguir o currículo ordinario recurrirei ás 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. Nestes casos determinarase a 



situación do alumno con respecto aos obxectivos de referencia. O importante é que logre 
alcanzar uns obxectivos acordes coas súas posibilidades, que sexan funcionais, 
significativos e que permitan compensar minusvalideces manifestas. 

Nas situacións de A.C.I., estas realizaranse á vista do Certificado médico oficial no que 
consten especificados con claridade as limitacións de acción que teña a persoa e o informe 
tanto do Departamento de E. F. como do Departamento de Orientación. Así se 
establecerán e seleccionarán os contidos axeitados e os criterios de avaliación serán 
acordes ás capacidades que se pretenden valorar. A estes alumnos elaborareilles uns 
apuntes (contidos teóricos) adecuados as súas características. 

 

13.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA____________ 
 

Seguirei a lexislación correspondente: Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se 
regula a avaliación na ESO na CCAA Galega, e o Decreto 133/2007 do 5 de xullo, que 
establece os criterios de avaliación. 
 A avaliación será Normativa e Criterial, pero sobre todo empregarei esta última 
comparando os resultados do alumno/a con outros conseguidos por el mesmo nas mesmas 
probas ou con respecto a un criterio fixado de antemán, valorando o progreso do alumno/a e do 
seu esforzo. 

A avaliación do proceso será retroalimentadora, esto é que poderá ser reformada en 
función dos resultados que se van acadando. Distinguirei tres intres clave: 
o Avaliación inicial: O inicio do curso, permitiráme identificar o punto de partida dos/as 

alumnos/as, coa finalidade de adecuar o proceso á realidade do grupo. Terei en conta os 
coñecementos previos do/a alumno/a (Anexo III), así como o seu nivel de C.F. e 
habilidade deportiva, para adaptar as novas actividades de forma progresiva.  

o Avaliación continua ou formativa: Realizarase un seguimento diario da evolución das 
diferentes capacidades do alumno/a. Desenvolvemento individual e información do seu 
proceso de mellora e evolución. 

o Avaliación sumativa: a través da cal os/as alumnos/as terán información relativa ao grado 
de consecución dos obxectivos establecidos. 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE XULLO_______________________________________________ 

Teranse en conta os mesmos criterios de avaliación que para a convocatoria ordinaria. 
A proba será teórico-práctica (a parte práctica será dada a coñecer aos alumnos en caso de 
non superar a materia na convocatoria ordinaria ) en caso de que os alumnos fallasen en 
aspectos actitudinais, estes alumnos/as a maiores entregarán un traballo de educación en 
valores (a escoller de entre varias opciós). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN___________________________________________ 
 



Empregarei diferentes instrumentos e coa súa aplicación tratarei de acadar unha 
avaliación subxectiva (instrumentos de observación e rexistro) e unha avaliación obxectiva 
(probas, test,...) e sempre referente ao alumno/a. Así mesmo en determindas momentos 
utilizarei a Autoavaliación  

 
AVALIACIÓN DO ALUMNO/A____________________________________________________ 
o Probas teóricas: tipo test, preguntas cortas:Traballos de aplicación teórico-prácticos; 

Probas orais; Elaboración de traballos na libreta de clase. 
o Avaliación de procedementos:  Planillas de observación , Listas de control (Anexo VI), 

escalas de estimación,.... de cara a observar a realización das tarefas esixidas. Probas de 
tipo práctico. Creación de contidos na libreta de clase.      

o Avaliación de actitudes: Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; Autoavaliación de 
actitudes do alumno/a,... 

  
AVAL. DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE__________________ 
o Cuestionario de avaliación do profesor a cumprimentar polos alumnos/as. 
o Autoavaliación con reflexión por parte do profesor en canto ao grado de consecución dos 

obxectivos propostos na programación. 
o Valoración do impacto da EF sobre os alumno/as,... 
 
 
15.- SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN_____________________________________________ 
 

Estableceráse tendo en conta os criterios de avaliación establecidos, e según os 
seguintes porcentaxes establecidos para cada tipo de contido: 

o CONTIDOS CONCEPTUAIS (30%):“SABER”. Pretenderei que o/a alumno/a coñeza os 
elementos máis básicos que sustentan os Cont. procedimentais.  

o CONTIDOS PROCEDIMENTAIS (40%):“SABER FACER”, dado o caracter eminentemente 
práctico da área supon un dos contidos a destacar, é a base para estructuraranse os 
demais.Efectuaranse probas prácticas evaluables o final de cada contido. 

o CONTIDOS ACTITUDINAIS (30%): “SABER ESTAR”: A cooperación, a implicación nas 
actividades e o respeto serán aspectos importantes a valorar durante as sesións. Os 
alumnos parten con 10 puntos,no caso de que lles faga algunha anotación negativa na 
planilla de observación actitudinal, estes  puntos irán mermando, cada anotación  
suporálles un 0.25/0,5/ou 1 menos dependendo da falta. O alumno poderá ter anotacións 
positivas: O alumno participa activamente, colabora,crea boa dinámica de grupo,ten unha 
actitude positiva cara o deporte, etc . Os alumnos/as que repetidamente non teñan a 
vestimenta adecuada e non teñan xustificación: serán valorados negativamente( 
descontarse 0.25 no primer aviso, 0,5 no segundo,e 1 no terceiro. A partir de aquí 1 punto 
por día ). 

o CADA APARTADO DOS ANTERIORES VALÓRASE SOBRE 10 E DESPOIS FAISE A 
MEDIA PROPORCIONAL AO CONTIDO. No caso en que nalgún tema non se valore algún 
dos contidos farase a media aritmética entre os dous restantes.Por exemplo no caso de 
facer una coreografía e non valorar os contidos conceptuais, faría a media entre actitude e 
exame práctico. 

o Os alumnos terán que obter un mínimo de 30% en cada apartado para facer media . 
Excepcionalmente poderase baixar esta porcentaxe a alumnos con dificultade grande nos 
contidos procedimentais e/ou conceptuais. 

 

o Entrega de caderno de clase :teñen que anotar a parte principal da clase,  e os traballos e 
anotacións teóricas. No caso de non facer  proba teórica este caderno incluirá os contidos 
conceptuais.Este caderno incluirá os traballos que se encomenden e fará media coa proba 
teórica se se faga. Valórase  os contidos e a presencia. Se o alumno/a non o entrega 
estará suspenso/a. 



OS/AS ALUMNOS/AS PODERÁN SUBIR A NOTA.- Penso que é importante a participación e 
a implicación do alumnado non só nesta área, se non tamén nas actividades do centro, por eso 
valorarei de xeito positivo (0.25 máis – máximo 1 punto por apartado): 

- Participación nas Competicións Internas (como xogador/a, árbitro, organizador/a,...)(0.25 
por cada competición/ o longo do curso haberá diferentes competicións). 

- Resumo de Libros e Artigos periodísticos relacionados coa actividade física e o deporte 
,contribuindo deste xeito á competencia lectora. 

 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS LESIONADOS/AS: Os/as alumnos/as que por prescripción 
médica, non poidan seguir o currículo a nivel procedimental, atenderán aos seguintes criterios 
de avaliación: 

 Copia da práctica no caderno de clase (igual que para os que por diferentes motivos non 
realicen a práctica – malestar, non traer roupa adecuada,..) que reflicte o desenvolvemento 
de todas as sesións durante o periodo de lesión. 

 Entregarán un traballo sobre un tema, en consoancia cos contidos impartidos nesa 
avaliación. 
Todo alumno/a con algunha avaliación suspensa terá obrigatoriamente que presentar unha 

serie de actividades, estas deberán entregarse correctamente realizadas e no prazo de tempo 
esixido. De non ser así, o alumno/a non poderá aprobar a materia de Educación Física na 
convocatoria de Xuño. 

 
 
 
16.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DE PENDENTES_____________________________ 
 

O alumnado suspenso poderá recuperar mediante a superación do examen 
correspondentes ás convocatorias pertinentes ou se no momento detas, ten unha valoración 
positiva no curso no que se atope, e neste caso o profesor poderá mandarlle algún traballo. En 
ambos casos poderá haber un examen de aptitud física que previamente será anunciado. 

 

 
 
 
17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES__________________________________________ 
 
- Rutas senderismo 
- Rutas ciclistas 
- Competicións deportivas nos recreos 
- Día do deporte 
- Saída de 2-3 días para a realización de actividades na natureza  3º E 4º ESO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

18. METODOLOXÍA____________________________________________________________ 

              Creo máis nas tendencias relacionadas cos pedagogos da escola nova (implicación do 
alumno  como elemento activo). Sempre que sexa posible empregarei estilos de ensino que 
atravesen a barreira cognitiva.  

  Empregarei os estilos de ensinanza de Mouska Mouston.: Mando Directo, Asig. de 
tarefas, Ensinanza recíproca, Autoavaliación, Grupos reducidos, Microensinanza, Grupos de 
nivel, Inclusión, Descubrimento guiado, Resolución de problemas,… 

 Gustaríame recalcar que para sesións moi técnicas ou que teñan certo grao de risco é 
conveniente un estilo directivo, en contraposición doutras nas que convén que o alumno 
experimente, como é o caso da Expresión corporal. De tódolos xeitos non son compartimentos 
estancos, nunha mesma sesión poden convivir varios estilos.  

 Sempre que sexa posible a estratexia será global (global pura, global con polarización 
da atención, global con modificación da situación real), esto supón a aprendizaxe  como 
resultado do establecemento de relacións entre o novo e o aprendido ou o vivido. Ainda que en 
ocasións recurrirei a estratexias analíticas (pura, secuencial e progresiva),. Tamén nalgunhas 
ocasións estratexias Mixtas, realizando combinacións das antes citadas. En función das 
distintas situacións de clase utilizarei unhas ou outras. 

           As correccións serán sempre positivas (feedbacks) e as sesións dinámicas e motivantes, 
intentado evitar perdas de tempo innecesarias 

 

19.- AVALIACIÓN DO PROFESOR E DO PROCESO. EXPOSICIÓN DA PROGRAMACIÓN 
PARA O ALUMNADO__________________________________________________________ 
 
Para poder avaliar este proceso en busca da calidade, a valide e a fiabilidade da mesma 
aparee o término metavaliación. O seu obxectivo é aseguar a calidade dos procesos 
evaluativos, evitar ou correxir prácticas incorrectas, sinalar o camiño para o perfeccionamento e 
promover unha maior compresión de ditos procesos. Por sete motivo para a avaliación da 
práctica docente, pasaránse uns cuestionarios ós alumnos ó final do curso para coñeer aqueles 
aspectos que funionan e que foron exitosos e cales dberían ser modificados. 
En canto á avalición do proceso de enxinanza aprendizaxe, o profesor e alumnos deberán 
encher obxectivamente uns cuestionarios para poder saber si cumpliron os obxectivos ou se a 
metodoloxía e as tarefas propostas en clase eran adecuadas. 
 



C.P.I. TINO GRANDÍO 
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1. CONTEXTO 

 

1.1.Situación socioeconómica e cultural da zona onde se empraza o centro 

 

 

O Centro está situado na capitalidade do Concello. Nel escolarízanse todos os 

alumnos/as do Concello,agás aqueles que están escolarizados en Educación Infantil e 

Primaria no CEIP de Lousada. 

 

O núcleo de poboación máis grande céntrase no propio Guntín onde se atopa o 

Concello, seguíndolle en importancia  polo seu nivel de servicios Lousada.O resto son 

parroquias e pequenas entidades de poboación caracterizadas pola súa dispersión. 

Polo que respecta a infraestructuras  de servicios sociais , no Concello de Guntín 

temos: 

 

- Un CPI en Guntín onde se imparte  Educación Infantil, Primaria e toda a 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Un CEIP en Lousada  no que se imparte Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

- Un Centro de Saúde (PAC) dependente do Sergas. 

- Un campo de fútbol. 

- Pistas polideportivas nos Colexios. 

- Pabillón Municipal de Deportes. 

- Importante infraestructura para practicar natación con dúas piscinas ó aire 

libre. 

- Unha casa de cultura. 

 

No referente aos medios de transporte utilizados polo alumnado o máis 

importante é o autobús escolar. Hai, como é lóxico, un pequeno grupo de alumnos/as 

que se desprazan ata o centro a pé. 

 A distancia que teñen que percorrer oscila entre menos dun Quilómetro a 30 Km. O 

tempo que tardan en chegar á casa  é arredor duns 45 minutos como media, situándose 

un grupo importante en torno á media hora de traxecto.En canto ao gasto realizado 

nestas viaxes, ningún alumno/a paga nada por recibir axuda oficial. 

 

 

 

1.2.Entorno socioeconómico e cultural das familias do alumnado 

 

 

A base socioeconómica dos habitantes do Concello, que conta cunha poboación 

de 3563 habitantes é, na súa maioría, a gandería e a labranza. A xente da capitalidade 

adícase fundamentalmente ao comercio, hostalería, servizos e pequena industria. 

Pódese afirmar que, en xeral, predominan as familias con renda media-baixa, 

sendo isto parello ao seu nivel cultural. A inmensa maioría dos pais/nais do alumnado 

teñen exclusivamente estudos primarios e nalgúns casos contados de estudos 

secundarios,medios e superiores. 

No que respecta ao Centro as familias manteñen unha actitude de confianza co 

mesmo, acoden cando se lles convoca, aínda que non maioritariamente e as súas 
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preocupacións céntranas en que os seus fillos promovan de curso,sigan estudos de 

ensinanza post-obrigatoria e dispoñan dun bo servicio de transporte e comedor. 

 

2. ANÁLISE DO CENTRO 

 

2.1.Elementos materiais 

 

O actual Centro comezou sendo un colexio público formado por 8 unidades .A 

primitiva construción data aproximadamente da década dos 80. No ano 1997  

engadíuselle un edificio anexo que é  onde se imparte a E.S.O. Incluíuse neste proxecto 

a renovación do edificio antigo, tanto por dentro coma por fóra do mesmo. 

O Centro emprázase nunha parcela de 10 000 m
2 

 e  ao  redor do edificio existen 

ademais de zonas verdes , un ximnasio e unha pista polideportiva cuberta. 

Dentro do aulario dispoñemos dos seguintes espazos destinados á docencia: 

 

 Laboratorio de Ciencias Naturais, Química e Física. 

 Aula de Música. 

 Aula de Plástica e Debuxo. 

 Aula de Tecnoloxía e Electrónica. 

 Aula de Informática. 

 Biblioteca. 

 Aula de usos múltiples. 

 

Cómpre mencionar que estes espazos, por ser un centro integrado, compártense 

entre Primaria e Secundaria. 

Así mesmo, temos os distintos espacios adicados á administración e outros 

servizos (departamentos, sala de reunión, sala de profesores, despachos, etc) 

 

 

2.2.3. Alumnado 

 

 A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ao devandito Concello de 

Guntín. A este hai que engadirlle algunha das parroquias máis próximas a Guntín, como 

é o caso do concello de Portomarín. 

 A lingua maioritaria entre os alumnos é o galego cunha porcentaxe aproximada 

do 95%. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

3.1.Estudios que imparte 

 No centro impártense tres etapas educativas: infantil, primaria e secundaria 

obrigatoria. 

 No presente curso escolar seguese a participar no Proxecto Seccións Europeas. 

 Oferta as seguintes materias optativas na ESO: 

 

Segunda Lingua Estranxeira . 

Iniciación á Tecnoloxía Informática . 

Música. 

Educación Plástica e visual. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

Física e Química. 

Tecnoloxías. 

Matemáticas aplicadas e académicas 

Cultura científica 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 

Seccións bilingües en música e ciencias sociais 

 

4. CARACTERÍSITICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

No curso actual é unipersonal, sendo a profesora responsable e xefa do mesmo María 

Souto Alonso. Esta profesora é a encargada de impartir as materias seguintes:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da ESO. 

- Física e Química de 2º, 3º e 4º da ESO. 

 

 

Os grupos están distribuídos como segue: 

 

1º ESO, un grupo de 10 alumnos e alumnas. 

 

2º ESO, un grupo de 11 alumnos e alumnas. 

 

3º ESO, un grupo de 16  alumnos e alumnas. 

 

4º ESO, un grupo de 13 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía 

 

4º ESO, un grupo de 6 alumnos en Física e Química. 

 

 

5. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 

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

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

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

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

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

homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

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

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
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persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 

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

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Son as habilidades para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 

das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En 

definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 

produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 

que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 

fenómenos dende os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 

 

O anterior inclúe a adecuada percepción do espazo físico no que se desenvolven a vida e 

a actividade humana, tanto a gran escala como no contorno inmediato, e a habilidade 

para interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos que 

interveñan os obxectos e a súa posición. 

 

Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva implícito ser consciente 

da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa 

actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da 

importancia de que todos os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que 

este procure a conservación dos recursos e a diversidade natural, e se manteña a 

solidariedade global e interxeracional. Supón así mesmo demostrar espírito crítico na 

observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e publicitarias, así 

como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá. 

 

Deste xeito, partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción 

dos homes e mulleres con ela, deberán argumentar racionalmente as consecuencias duns 

ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudables nun contorno natural e social tamén saudable.  

 

Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas. Isto implica a habilidade 

progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática 

e de indagación científica: identificar e suscitar problemas relevantes; realizar 

observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que 

as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información 

cualitativa e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar 

predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o coñecemento 

disponible (teórico e empírico) necesario para responder ás preguntas científicas, e para 

obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, 

persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora como construción social do coñecemento ao longo da historia. 
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Debe acadarse tamén a conciencia necesaria para o uso responsable dos recursos 

naturais, o coidado do medio, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde 

individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 

 

Dun xeito máis detallado pódense establecer do seguinte xeito 

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS EN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Adquirir os conceptos básicos. 

- Valorar a natureza como fonte de recursos a protexer e conservar. 

- Identificar ao ser humano como integrante do ecosistema, do planeta e do 

Universo. 

- Adquirir hábitos de vida saudables. 

 

 

b) Competencia matemática. 

- Aplicar cálculos matemáticos axeitados a cada un dos temas tratados. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Lectura comprensiva de textoscientíficos de actualidade procedentes de xornais, 

revistas ou libros de divulgación . 

- Manexo do diccionario e elaboración de redaccións e resumos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Búsqueda de información. Vídeos e ilustracións na rede para facilitar a 

comprensión dos distintos conceptos. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Coñecer a gran variedade de recursos que nos ofrece a Terra e valorar a súa 

xestión sostible. 

- Fomentar o respecto pola natureza. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esqumas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

g) Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

 

h) Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA FÍSICA E QUÍMICA 

 

a) Competencia para o coñecemento e interacción co mundo físico. 

- Manexar a linguaxe científica, unidades de medida. 
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- Identificar e interpretar procesos físico-químicos da vida diaria. 

- Manexar as leis fundamentais da física e da química. 

 

b) Competencia matemática. 

- Uso de cálculos e expresións matemáticas 

- Representación e interpretación de gráficas. 

 

c) Competencia en comunicación lingüística. 

- Uso adecuado do vocabulario propio da física e da química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos. 

 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

- Recollida de datos e tratamento informático dos mesmos. 

- Búsqueda de modelos que ilustren os procesos físicos ou químicos estudados. 

 

e) Competencia social e cidadá. 

- Valorar a importancia e limitación dos recursos naturais e a necesidade de          

conservalos. 

- Coñecer os riscos que entrañan para o medio natural os procesos físicos e 

químicos. 

- Ser conscientes dos avances que contribuen a mellorar a calidade de vida. 

 

f) Competencia para aprender a aprender. 

- Realización de resumos, esquemas, mapas conceptuais e suliñado de ideas 

fundamentais en textos. 

 

 

g)  Competencia emocional. 

- Adquirir un espíritu cívico de repecto e coidado do entorno e da súa propia 

persoa. 

  

h)  Competencia cultural e artística. 

- Valorar a beleza de paisaxes e seres vivos. 

- Identificar obras artísticas que poidan ilustrar os distintos temas. 
 
 

9. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO 

 

  1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva 

a vida.  

  6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

  7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

  8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia inerte. 
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  9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 

taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e 

ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 

de animais e de plantas. 

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 

das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21. Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do 

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 

contribúan a unha solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun 

ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1º AVALIACIÓN                    Primeira proba                               Segunda proba        

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
. 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc
. 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

 

50% 20% 90% 80  5% 5%   X X   
   

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50% 20%   60% 30% 10%     X X 

   

CMCCT,CSC,C

SIEE,CAA 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

80% 25% 50%  25% 25%        

 X  

CCEC,CMCCT 
. BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 
50% 25% 60%  20% 20%        

   
 

CMCCT 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 
50% 10% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico 
70% 20% 90%   10%        

   

CMCCT BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen.. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

70% 20% 80%  20%         

   

CMCCT BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

100% 25% 90%   10%        

   

CAA 
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 
50% 15% 50%   50%    X    

   

CMCCT,CAA,C

CEC 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

70% 20% 80%  10% 10%        
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2º AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE 
C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 100 20 90  10            

CMCCT BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

100 20 90  10     
 

 
     

CSC,CSIEE BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
60 10 90  10     

 
 

   X  

CAA,CMCCT BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
50 10 50   50    

 
 

 X    

CAA,CCL BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
50 10 50   50    

 X      

CMCCT,CD BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   50 50    

   X    

CSC,CSIEE BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
50 10 20  50 50    

     X  

CAA,CMCCT,C
SIEE,CD,CCL,
CCEC 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10 25 25 25 25    

 X      

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

CMCCT BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 50 10 90  10            

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

50 15 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

100 25 90  10     
 

 
     

CMCCT BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 100 25 90  10            

CMCCT BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 
vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa 
relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

100 25 90  10     

 X      

CMCCT BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

50 15 90  10     

 X      

CMCCT,CAA,C
CEC,CSC 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

50 10 50 50      

       

CMCCT BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

100 25 90  10     

 X      

CSC,CSIEE BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

100 25 90  10     
     X  

CSC BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

60 15 80 20      
     X  

CMCCT BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

60 10 90  10     
       

CMCCT BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

100 25 90  10     
       

 

CSC,CSIEE BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce e enumera medidas concretas que colaboren na súa 
xestión 

50 25 50 50      
     X  

CSC BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas 

100 25 90  10     
     X  

CMCCT BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

50 25 90  10     
       



 
10. SEGUNDO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO 
 

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento. 

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos. 

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques. 

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio. 

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico. 

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia. 

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus 

cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM. 

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas. 

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións. 

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias. 

11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos. 

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que 

inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química. 

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 

producen no movemento e algúns dos seus efectos. 

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 

forza aplicada. 

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar 
a lei de gravitación universal. 

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles 

e as unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan. 

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas 

en situacións cotiás e experiencias prácticas. 

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de 

transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, 

experimentos ou traballos prácticos. 

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 

calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz. 

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 

sociedade e no ambiente. 

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 

medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do 

ambiente.  

 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación e 

temporalización.



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

80 10 50  50     

  
 
X 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

80 10 50  50     

 

X 

     

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

80 10 50 50      

 

 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os resultados.  

80 10 90    10   

 

 

     

 CSIEE 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, 
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CCL 

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

100 10 90    10   

      
X 

 

 CMCCT  FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización 
de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

100 10   50 50    

      
X 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

60 10 50 50      

  
X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 
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b 
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Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

50 5   50 50    

       

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 80 5   50 50    

    
 
 
 
X 
 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 100 10      100  

     
 
X 

  

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e 
da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 
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b 
.esc 
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b 
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Trab 
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Trab 
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Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos cotiáns. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

80 10 90  10     

  
X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso 
se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

100 25 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

80 25   50 50    

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo 
as propiedades características das substancias que as 
compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

80 25 50  50     

  
X 

     

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba                     Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 Bloque 3. Os cambios          
       

 CMCCT  FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  

100 20 90  10     

       

 CCL 

 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

80 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática 
dunha reacción química.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da 
súa procedencia natural ou sintética. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

80 10 90 10      

      
X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia 
global.  

80 10   50 50    

      
X 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas                 

 CMCCT  FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

100 20 90 10      
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 
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b 
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Trab 
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Cad 
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Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

80 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional. 

100 20 80  10 10    

  
 
X 

     

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  

100 20   50 50    

   
 
X 

    

 CMCCT  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos.  

100 10 80  10 10    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 
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Rúb  
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E 

C
A 

TI
C 
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P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

100 10 100       

       

 CMCCT  FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.  

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

80 10 90  10     

       

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da 
procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

80 10   50 50    

  
 
X 

  
 
X 

   

                                                                                 Primeira proba                     Segunda proba                     Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

PV 

  Bloque 5. Enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

100 10 80 20      

  
 
X 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

100 10 80 20      

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, 
e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

80 10 60  20 20    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec
.% 

Peso   
Cualific
.% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.esc 

Pro
b 
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Trab 
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Cad 
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Rúb  
(2) 

Obs. CL 
EO
E 

C
A 

TI
C 
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P 

E
C 

PV 

 CMCCT  FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

100 10 90  10     

  
X 

     

 CMCCT  FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

80 10 80 20      

       

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

100 10 60  20 20    

  
 
X 

    
 
X 

 

                                                                                 Primeira proba                                  Segunda proba 



11. TERCEIRO CURSO.  FÍSICA E QUÍMICA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

 

  1. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

  2. Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

  3. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

  4. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

  5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

  7. Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos interpretativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da 

estrutura interna da materia. 

  8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

  9. Coñecer a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

10. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

12. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

13. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

14. Describir no nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións. 

15. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador. 

16. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

17. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

18. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá. 

20. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico. 

21. Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e 

das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

22. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 
 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe,  instrumentos de avaliación e 

temporalización. 



 

1º AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CAA,CMCCT,CC
L 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

50 10 80  10  10   

x   x    

CAA,CCEC,CMC
CT 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  60 15 80 10  10    

 
 

     

CMCCT,CAA FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

100 25 90  10     

 

 

 x    

CMCCT FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

100 25   50 50    

 

 

     

CAA,CCL,CMCC
T,CD,CSC 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

50 10 50  50     

   x    

CAA,CCL,CD,CM
CCT,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

60 15   50 50    

x   x  X  

CCEC,CMCCT FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación     co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
 

100 25 90  10     

       

CMCCT,CSC FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

100 25 100       
     x  

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases 

60 15 90  10     
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nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

50 10 100       

       

CMCCT,CAA,CC
L,CD,CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e dixital. 

60 15 80  20     

   x    

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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2ª AVALIACION 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

100 25 90  10     

 

 

     

CMCCT,CAA,CCL,CD,C
SIEE 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química.  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

100 25 80  20     

 

 

 X    

CCL,CMCCT FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

75 25 90  10     
 

 
     

CMCCT FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

50 25 90  10     
       

CMCCT FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

100 25 90  10     

       

CMCCT FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este 
efecto en termos da teoría de colisións.  
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

100 25 60   40    

       

CMCCT,CSC FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de 
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 
global. 
FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia. 

100 25 90  10     

X       

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo 
consec. 
% 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT,CCEC FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

100 25 90 10      

       

CMCCT FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

75 15 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSIEE FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

75 15   50 50    

 

 

     

CMCCT,CD FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de 
corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday 
no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno.  

75 20   50 50    

 

 

 X    

CCL,CD,CMCCT,CSI
EE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

100 25 90 10      

 X      

CMCCT,CSC,CCL FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

75 15 90 10      

   X    

CMCCT,CSIEE FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

100 25 90 10      
       

CMCCT FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas 
de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, 
e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

50 10 70  20 10    

   X    
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CMCCT,CAA,CD FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na 
que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, 
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus 
elementos principais. 
FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

60 15 90 10      

       

CMCCT FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

50 10 90 10      

  
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
X 

    

CMCCT FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de 
enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 25        

 
x 

      

 

                 Primeira proba    Segunda proba    Terceira proba 

 

 

 



12. TERCEIRO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 

 

  1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

  2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

  3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

  4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 

óptima exposición.  

  5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co 

sistema inmunitario. 

  6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

  7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos 

de conduta alimentaria. 

  8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

  9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e 

músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas 

superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos 

que poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 

 

 

 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 
 

 



1ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CCL,CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
50 10 50 50      

 X      

CD,CAA,CCL BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

50 10 50 50      

 

 

     

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados 

70 10 50  50     

 

 

     

CMCCT BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

100 20 90  10     

 

 

     

CMCCT BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

100 20 90  10     

       

CAA,CMCCT BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

70 15 90  10     

       

CMCCT BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 

e asóciaos á súa función. 
70 15 80  20     

       

CSC BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 

individual e colectivamente. 

50 10 90  10     
     X  

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relacionalas coas súas causas. 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

75 15 90  10     

     X  

CSC,CSIEE BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 

medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns. 

75 15 80 20      

     X  

CMCCT BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
100 25 90  10     

     X  
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CAA,CD 
 

         
       

CAA,CSC BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

50 10   50 50    
  X X    

CMCCT BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

100 25 80 20      
       

CMCCT BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
100 25 90  10     

       

CMCCT BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

100 25 90  10     
       

 

 Primeira proba           Segunda proba                                                               Terceira proba  
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2ª AVALIACIÓN 

Competencia
s 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo 
consec. 

Peso   
Cualifi
c. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Pro
b 
.es
c. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Ca
d 
Cl
a 

Rú
b  
(2) 

Ob
s. 

C
L 

EO
E 

C
A 

TI
C 

EM
P 

E
C 

P
V 

CMCCT BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas 

funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 

órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

100 25 90 10      

       

CMCCT,CSC BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 75 10 90 10      
 

    X  

CMCCT BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 60 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 50 10 90 10      
 

      

CMCCT BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor. 60 10 90 10             

CMCCT BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 100 25 90 10             

CSC,CAA BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 75 10 90 10             

CMCCT BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especifica a súa función. 100 25 90 10             

CMCCT BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e 

que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo 

e do parto 

70 20 90 10      
       

CMCCT,CSC,

CCEC 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 

sobre a súa prevención. 

100 25 90 10      
     X  

CMCCT BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
70 20 90 10             

CSC,CCEC BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 100 10   50 50   100 
     X  

 

 Primeira proba                    Segunda   proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific 
%. 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

CMCCT BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 100 25 90 10      
       

CMCCT BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

100 25 90 10      

 

 

     

CMCCT BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no relevo. 
50 10 90 10      

 

 

     

CMCCT,CSC BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 50 10 90 10      
 

 
     

CMCCT BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 
60 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser relevante. 50 10 80 20      

       

CMCCT BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 50 10 80 20      
       

CCEC,CAA BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

50 10   50 50    
       

CMCCT,CSC,CCEC BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

100 25 80 20      

 X    X  

CMCCT BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno 

e identifica os seus efectos no relevo. 60 10 90 10      
       

CMCCT BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os 

efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma 

que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

60 15 90 10      

       

CAA,CMCCT BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos 

son máis frecuentes e de maior magnitude. 100 25 90 10      
       

CAA,CSC BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

60 15 90 10      
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CMCCT BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre 

os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

100 25 90 10      
       

CMCCT,CSC BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 

de protexelo. 100 25 90 10      
       

CAA,CMCCT BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 50 10   50 50    
       

CAA,CCL BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. 50 10   50 50    
       

CMCCT,CD BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 50 10   100     
   X    

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 50 10   50 50    
     X  

CSIEE,CD,CCL,CCEC BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50 10   50 50    

 X      

 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 

 

 



13. CUARTO CURSO.  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina. 

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose.  

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 

  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas 

sinxelos. 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 

xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida 

selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do 

planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe  instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

100 20 90  10     

       

 CD 

 CAA 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CCL 

 CAA 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

80 10 90  10     

       

 CAA 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

100 20 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 CSIEE 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

100 20 90  10     

      

X 

 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSIEE  

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

  
100 5   50 50    

       

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CSC 

 CSIEE 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais 
da enxeñaría xenética. 

80 10 80  20     

      

X 

 

 CSC  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

80 5   50 50    

  

X 

    

X 

 

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación 
(%) 

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80 10 90  10     
       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
80 10 80  10 10    

       

                  

 Bloque 2. A dinámica da Terra                 

 CAA  BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

100 10 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

80 10 80  20     

       

 CMCCT 

 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
100 10 50  50     

       

 CMCCT  BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando 
os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CAA 

 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

60 10 10  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

100 20 90  10     

       

 CAA  BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

100 10 80 20      

  

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

100 10 90  10     

  

X 

     

 CAA  BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres 
         

       

 CAA 

 CCL 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

100 10 90  10     

       

 CAA  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

80 10 90  10     

       

 

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente                 

 CMCCT  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

100 20 90  10     

       

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 100 20 80 10 10     

       

 CSC 

 CAA 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en 
contextos reais. 

80 10 80  10 10    

       

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

100 10 90  10     

       

 CSC 

 CCEC 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

80 10 80 20      

       

 CAA  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

80 10 90  10     

       

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

100 20 50 50      

  

 

X 

    

 

X 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a 
mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un 
problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

80 20   50 50    

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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preséntaos utilizando distintos medios. 

 0CSC 

 CSIEE 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

  CAA 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

80 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 CSC 

 CCL 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

100 20 90  10     

  

X 

    

X 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 4. Proxecto de investigación                 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 

80 10  50 50     

       

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 80 10 50 50      

  

 

X 

     

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

100 20  50 50     

  

 

X 

  

 

X 

   

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
grupo. 100 20  50 50     

       

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

100 20  50 50     

  

 

X 

    

 

X 

 

 CCL BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100 20 50 50      

       



14. CUARTO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º ESO 

 
  1. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe. 

  2. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica. 

  3. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas. 

  4. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.  

  5. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de 

medida. 

  6. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos. 

  7. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.  

  8. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

  9. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.  

10. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.  

11. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas 

propiedades e a súa composición. 

12. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno. 

13. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos. 

14. Analizar a importancia da funcionalidade molecular. 

15. Inferir leis químicas nos procedementos estudados. 

16. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares. 

17. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

18. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

19. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando 

indicadores e o pH-metro dixital.  

20. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.  

21. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas 

de referencia e vectores para describilos e representalos a través de experiencias de 

laboratorio e aplicacións virtuais. 

22. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

23. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, 

extrapolando aplicacións prácticas nos problemas espaciais. 

24. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos 

naturais. 

25. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e 

aplicar o seu coñecemento na resolución de problemas. 

26. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas 

térmicas. 

 

Competencias clave, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

temporalización 



1ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

50 5 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

80 5 90  10     

 

X 

     

 CMCCT 

 CAA 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

80 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros. 

50 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor real. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

100 20 90  10     

       

 

 

 

 



 45 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC. 

80 10   50 50    

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

80 10   50 50    

 

 

     

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

80 10   50 50    

 

 

  

 

 

 

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 Bloque 2. A materia                 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CCMT 

 CD 

 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos. 

80 10 10  90     

 

 

  

 

X 

   

 CMCCT  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir 
a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

100 10 10  10     

       

 CMCCT  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 
dos metais. 

100 20 90  10     

  

 

X 

     

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 50 5   50 50    
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

60 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares 
co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

80 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

100 10 90  10     

 

X 

     

 CMCCT  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades. 

60 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

         

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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2ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  Bloque 3. Os cambios                 

 CMCCT  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CD 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio 
ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación 
das variables permita extraer conclusións. 

80 5   50 50    

 

 

     

 CMCCT  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

80 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

100 10 90 10      

       

 CMCCT 

CSIEE 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 

interpreta os resultados. 

100 10   50 50    

       

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 

100 20   50 50    
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se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 100 20   50 50    

       

 CMCCT  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química. 

80 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

100 20 90  10     

       

 CMCCT  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

100 20 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

80 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT 

 

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  

100 20 90  10     

       

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

80 10  20 40 40    

       

 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 
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3ª AVALIACIÓN 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

100 10 80 10 10     

       

 CMCCT -FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 
segunda lei. 

100 10 90  10     
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei 
da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

80 5 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 CSC 

 

 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial 
que xeran. 

100 10 80 10 10     

  

 

X 

 

    

 

X 

 

 CMCCT  FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza 
e o efecto resultante. 

100 10 80 10 10     

       

 

 

 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 CMCCT  FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 
en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

100 10 80 20      
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 CMCCT  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT 

 

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 
a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.  

80 5   50 50    

       

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

100 10 90  10     

  

 

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
distintas zonas.  

80 10 90  10     

  

X 

     

 CMCCT  FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

80 10 70  30     

  

 

X 
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Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 
% 

Instrumentos de avaliación (%) Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

   Bloque 5. A enerxía                 

 CMCCT  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética 
e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

100 10 90  10     

 

 

     

 CMCCT  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 
en forma de calor ou en forma de traballo. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas transformacións. 

80 5 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CAA 

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

50 5   50 50    

       

 CMCCT  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, 
o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

50 5   50 50    

  

X 

     

 CAA  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

50 5   50 50    
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 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

X 

 CMCCT  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

100 10 90  10     

       

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 50 5   50 50    

    

 

X 

 

   

 
 Primeira proba         Segunda proba   Terceira proba 

 

 



Contidos comúns 

 

 Utilización das estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións- problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación de algunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recollida organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente coa axuda das tecnoloxías de comunicación e da 

información e outras fontes. 

 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 

existencia, así como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme devantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres con respecto aos ricos. 

 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

 

 Selección de información e crítica das diferenzas dos tipos de enfemidades no 

mundo globalizado.  Propostas de actuación. 

 

 

15.  METODOLOXÍA 

 

Durante este curso 2021/22 as previsións son de ensino presencial durante todo o curso, 

pero debido á situación de pandemia actual é recomendable ter previsto distintos 

escenarios de ensino-aprendizaxe. Así, intentarase que a maioría das actividades que se 

levarán a cabo poderanse desenvolver de maneira presencial, semipresencial e/ou non 

presencial. O uso do laboratorio para a realización de prácticas nas distintas materias 

estará limitado polas medidas preventivas fronte a COVID-19 establecidas ao longo do 

curso escolar.  

 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para 

a posta en practica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro e/ou 

a plataforma Edixgal en todos os cursos da ESO, xa que ofrece un amplo abanico de 

posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 

alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede 

que permite ao alumnado interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e 
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actividades con seguimento do profesorado, tanto na aula presencial como virtual). De 

tódolos xeitos, utilizarase na medida do posible un libro de texto en todas as materias.  

 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

En todas as materias adicaríanse os días correspondentes ao ensino presencial a impartir 

contidos novos e aclarar dúbidas, deixando as actividades de repaso e exercicios para as 

sesións non presenciais. Os materiais de apoio publicaranse na plataforma edixgal. 

As probas escritas realizaranse de xeito presencial. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Faranse uso de videoconferencias mediante webex para establecer comunicación directa 

co alumnado. As actividades e recursos estarán dispoñibles para os alumnos a través da 

plataforma edixgal.  

Centrarémonos na adquisición dos estándares mínimos imprescindibles especificados 

para cada un dos cursos. A avaliación e cualificación dos alumnos, durantes estes 

periodos realizarase a través dos traballos propostos que estes deberán enviar á 

profesora semanalmente. 

 

Os contidos que se tratarán no caso de alumnos que necesiten reforzo educativo serán os 

mesmos que os do grupo de referencia (os mínimos establecidos pola Consellería de 

Educación), pero usarase diferente metodoloxía, secuenciando cada contido en pasos 

sinxelos para ir avanzando en dificultade ao mesmo tempo que se plantexan cuestións 

de reforzo . 

 

Prestarase especial atención ao desenvolvemento das destrezas e estratexias de 

aprendizaxe a través de :  

 

- Lectura comprensiva de textos científicos, aplicando técnicas de aprendizaxe 

significativas tales como suliñado, esquemas etc.. Utilizarase como material de 

apoio o libro de texto, guías, enciclopedias, revistas divulgativas... 

 

- Realización de actividades prácticas, consistentes na observación e descrición 

procesos naturais cercanos aos alumnos, tanto biolóxicos como xeolóxicos, 

físicos e químicos. 

 

- Elaboración de táboas de recollida de datos das observacións realizadas e as 

gráficas correspondentes, co posterior estudio e comunicación dos resultados. 

 

- Interpretación de mapas do tempo, gráficos... a partir dunha explicación previa 

do seu fundamento. 

 

- Utilización de recursos audiovisuais e novas tecnoloxías para recoller 

información e elaborar informes. 

 

- Manexo de material de laboratorio como elemento motivador e favorecedor da 

aprendizaxe. 
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16. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

As materias de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, nos seus diferentes niveis, 

contribúen a asentar nos alumnos as seguintes actitudes e valores: 

 

Educación para a convivencia 

 

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo 

mediante un esforzo formativo en dúas direccións: 

 

- O respecto pola   autonomía dos demais. 

 

- O diálogo como forma de soluciona-las diferencias. 

 

Educación para a saúde 

 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual,  

social e ambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e 

enfermidades, e do modo de previlas ou curalas. 

- Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes,  relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 

Educación para a paz 

 

Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o 

desarmamento, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes 

obxectivos prácticos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 

prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 

 

Educación do consumidor 

 

Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así coma dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa criticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 

Educación non sexista 

 

A educación para a igualdade introdúcese expresamente pola necesidade de crear desde 

a escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolve-la autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 

personalidade. 
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- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións 

na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou 

non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

 

Entre os seus obxectivos encóntranse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 

principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medio natural global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír  á súa 

deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 

Educación sexual 

 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida verbo destes aspectos: 

anatomía e fisioloxía de  ámbolos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de 

transmisión sexual, manifestacións diversas da sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflicto entre 

exercicio da sexualidade e risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e 

confiada con urólogos e xinecólogos; respecto  ás diferentes manifestacións da 

sexualidade; autodominio en función de criterios e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delictos sexuais, a prostitución, a 

utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 

- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial coma peóns e coma usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa 

 

Os seus obxectivos principais son: 

- Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, historia, linguas, 

institucións, etc. 

 

17. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 

 

A tódolos alumnos que teñen pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía e/ou Física e 

Química seralles entregado de xeito regular actividades encamiñadas a guiar o repaso da 
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materia suspensa.  Poderán consultar dúbidas coa profesora da asignatura sempre que o 

necesiten e terán que entregar as actividades resoltas.  Cada avaliación terán probas 

orais/escritas según sexa o caso para valorar o seu aprendizaxe. No caso de non superar 

a materia poderán examinarse nunha proba final en maio. 

 

PLAN DE REFORZO DO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Dado que estos alumnos están cursando de novo e íntegramente as materias do curso, o 

reforzo centrarase en detectar e correxir as actitudes que levaron a non superar a 

materia: déficit de atención na aula, falta de traballo axeitado na casa, desmotivación. 

Tratarase de facer un seguimento máis personalizado destes alumnos e se é preciso, 

recavar a axuda do departemento de orientación para modificar conductas pouco 

axeitadas para o bo rendemento escolar. 

 

 

18. MÉTODO DE AVALIACIÓN 

 

 A Avaliación inicial realizarase no mes de outubro.  Trátarase de detectar dificultades 

dos alumnos para comprender os conceptos da materia e para expresalos correctamente. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación da aula do traballo individual 

así como mediante a realización de cuestionarios orais e/ou escritos que permitan 

avaliar distintas destrezas, coñecementos, habilidades e competencias. 

 

A avaliación positiva requerirá que os alumnos/as dominen os contidos  e sexan capaces 

de desenrolar un traballo diario na clase, elaborar informes pulcros e claros, participar 

activamente nos traballos en grupo e adquirir o vocabulario específico da materia. 

 

A Avaliación continua realizarase mediante a observación do traballo da aula, a 

realización de probas escritas ou orais (mínimo dúas por trimestre) así como de 

traballlos individuais ou en grupo e prácticas de laboratorio. Tanto os traballos en grupo 

como as prácticas de laboratorio estarán limitadas polas medidas de prevención fronte a 

COVID-19 vixentes ao longo do curso. Nas probas escritas e/ou orais o alumno/a terá 

que demostrar o dominio do vocabulario e a adquisición de conceptos e competencias. 

Por outra parte, os exercicios levados a cabo dentro da aula deberán estar recollidos no 

seu caderno de traballo. Valorarase a participación e aproveitamento das actividades 

prácticas de laboratorio e extraescolares que sexa posible realizar durante o curso. 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

- Un 80% da cualificación estará composta pola media das notas obtidas nas probas 

orais e/ou escritas.  

- Un 20% da cualificación corresponderá coa observación do traballo realizado na aula 

(tanto presencial como na plataforma virtual).  

 

No caso de realizar algún traballo individual ou en grupo ou prácticas de laboratorio, a 

profesora determinará en cada caso o seu peso na avaliación en función dos estándares 

que se avalíen e se a cualificación do mesmo formará parte da cualificación das probas 

escritas/orais ou do traballo realizado na aula. 

 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula ou na 

casa, toda produción ou traballo entregado polo alumno que presente indicios de ser 
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copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero. Asi mesmo, se 

un alumno/a é sorprendido/a copiando ou comunicándose con outro compañeiro/a 

durante unha proba escrita sen permiso da profesora, a proba calificarase cun cero.  

 

Para superar cada avaliación deberá obterse unha cualificación igual ou superior a 5 

puntos. Aqueles alumnos/as que non superen a avaliación, poderán realizar unha proba 

de recuperación da mesma nos días seguintes á avaliación.  

 

A cualificación final da materia ao final de curso será a media das cualificacións obtidas 

en cada avaliación.  

 

Aqueles alumnos/as que non superen a Avaliación ordinaria en xuño poderan realizar 

unha proba extraordinaria ao final de curso, que será cualificada de 0 a 10 puntos.  

 

19.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

   

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

O número de alumnos e alumnas. 

 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar con carácter xeral para obter un 

logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítará non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
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non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola 

súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  

 

 

20. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 

29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan 

simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultáneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultáneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. 

 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta 

excepción deberá amosar un traballo continuado nas materias aínda que, polas 

súas circustancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, 

traer o material necesario (non facelo supón tamén una falta leve ás normas 

de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na 

medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos 

profesores ao longo do curso e nas sesións de avaliación. 
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Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas 

especiais decidan abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e 

mal exemplo que esto supón cara ao resto dos seus compañeiros.    

              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refira o apartado 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o equipo docente considere que pode 

seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as 

medidas de atención educativa propostas no consello orientador.                 

21.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendese promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

 

Proponse o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre ou cara ao curso seguinte, para 

así poder recoller as melloras. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

ASPECTOS PA AVALIAR 
PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    

Temporalización das 

unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 

unidade    

Descritores  

e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación    
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Uso de diversas 

ferramentas de avaliación    

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

22. PLAN LECTOR, ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

A labor de fomento da lectura nos alumnos de secundaria é interdisciplinar e 

favorecedora do proceso de comprensión, adquisición de conceptos e a súa expresión, 

tanto oral como escrita. 

 

No primeiro “ciclo” o profesor/a guiará aos alumnos, facilitando en gran medida o 

material a empregar.  Fomentarase a lectura de textos divulgativos de carácter científico 

e extensión reducida, fundamentalmente procedentes de xornais e revistas.   Esta lectura 

deberá ser comprensiva e o alumno/a deberá ser capaz de extraer as ideas fundamentais, 

tratando de relacionalas coa materia obxecto de estudo.  Por outra parte fomentarase a 

consulta de material bibliográfico do centro para ampliar determinados aspectos da 

materia que requiran un estudo en profundidade.  Tratarase de fomentar a curiosidade 

do alumno/a por achar respostas a problemas de actualidade en relación coa ciencia. 

 

No segundo “ciclo” fomentarase a consulta individual de bibliografía relacionada coa 

saúde-enfermidade, descubrimentos científicos relevantes, labor investigadora de 

grandes personaxes do mundo da ciencia e controversias actuáis que se plantean ante a 

aportación da ciencia ao desenrolo da sociedade e a búsqueda de solucións a grandes 

problemas globais tales como a contaminación, a producción de alimentos, a búsqueda 

de tratamentos de enfermidades etc..  Esa consulta desembocará na elaboración de 

traballos que o alumnado deberá comunicar e discutir co resto dos seus compañeiros. 

 

23. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA ÁREA DE 

CIENCIAS NATURAIS. 

 

Constiúen un importante recurso para reforzar o proceso de aprendizaxe en canto a que 

permiten a búsqueda de información, o seu tratamento e selección e a elaboración de 

gráficos, esquemas e presentacións cara a comunicar os traballos dos alumnos aos seus 

compañeiros.  

Tamén poden ser usadas pola profesora para expoñer temas, proxectar documentais e 

resolución de actividades na pizarra dixital. 

 

MATERIAL A EMPREGAR 

 

- Plataforma Edixgal 

- Libros de texto e dixitais  

- Xornais 

- Revistas: 

- National Geographic 
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- Investigación y Ciencia 

- Muy interesante 

 

Libros e lectura na rede. 

 

24. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Participación no Plan Proxecta, no proxecto Quérote +. 

 

Na medida do posible dentro do contexto da pandemia, están planificadas unha visita á 

Casa das Ciencias da Coruña co alumnado de 1º e 2º da ESO e outra a Xenética Fontao 

co alumnado de 3º e 4º da ESO. 

 

Celebración da Semana da Ciencia. 

 

25. MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR 

 

a) Vídeos ilustrativos dos seguintes temas: 

 

- O corpo humano. 

- Reproducción e sexualidade. 

- Inxeniería xenética e biotenoloxía. 

- Tectónica de placas. 

- Natureza química da materia. 

- Cinemática e dinámica 

- O Universo e o Sistema Solar 

- Dinámica de ecosistemas 

 

b) Guías de flora e fauna da Galicia. 

c) Coleccións de minerais e rochas. 

d) Coleccións de fósiles. 

e) Láminas de anatomía e organografía animal e vexetal. 

f) Lupas, microscopios e material necesario para realizar preparacións sinxelas. 

g) Modelo anatómico humano a escala. 

h) Material de laboratorio para a realización de prácticas sinxelas de física e 

química e bioloxía e xeoloxía. 

i) Xornais, revistas, enciclopedias de natureza , e internet 

 

 

C.P.I.  Tino Grandío, Guntín, 21/09/2021 

 

 

 

A Xefa do Departamento: María Souto Alonso



 

Rúbrica do caderno de clase 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do caderno, inclúe o curso, a 
materia, a data de inicio do caderno e o 

nome? 

       

           

Indícase o inicio de cada tema e aparece a 
data na que se toman os apuntamentos, se 

realizan as actividades, etc.? 

       

           

Ao realizar unha actividade, cópiase o 
enunciado, ou polo menos indícase o seu 

número e onde encontralo (páxina do libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

           

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos 

símbolos necesarios, así como a limpeza? 
       

           

Respectáronse as marxes e realizouse unha 

distribución adecuada dos contidos do 
caderno? 

       

           

Incluíronse correccións e aclaracións 
sempre que foi necesario? 

       

           

Realizáronse ilustracións, debuxos, 

esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que 

axuden no estudo e na comprensión do 
contido? 
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OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 1 

 
Saúda ao comezar, preséntase e nomea o tema 

que se vai tratar. 
Preséntase e nomea o tema que se vai tratar. Saúda ao comezar e nomea o tema que se vai 

tratar. 
Saúda ao comezar e/ou preséntase. 

2 
 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta e coida a linguaxe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e o ton de forma 

correcta, pero non coida a linguaxe non 

verbal. 

Coida a linguaxe non verbal. Usa o volume de forma adecuada. 

3 
 

Realiza unha introdución esquemática e a 

orde da exposición é lóxica. 
A orde da exposición é lóxica. Realiza unha introdución esquemática da 

exposición. 
A exposición presenta certa orde. 

4 
 

Cítanse conclusións, invítase a realizar 

preguntas e despídese. 

Cítanse conclusións e invítase a realizar 

preguntas. 

Cítanse conclusións ou invítase a realizar 

preguntas. 
Despídese. 

C
O

N
T

ID
O

  

D
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

5 
 

A información que transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que transmite é do tema, pero 

ten algunhas incorreccións. 

A información que transmite é correcta, pero 

doutro tema. 

A información que transmite é doutro tema e 

ademais é errónea. 

6 

 
A información foi traballada e elaborada polo 

propio alumno ou a propia alumna a partir das 
fontes de información indicadas. 

A información parece que foi elaborada polo 

alumno ou pola alumna, pero non indicou as 
fontes de información. 

Parte da información transmítese directamente 

desde unha ou varias fontes de información. 

A información simplemente se transmite 

desde as fontes sen comprobar a súa 
fiabilidade. 

7 
 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

amena, e utiliza vocabulario (técnico) acorde 

co tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada e 

utiliza vocabulario (técnico) acorde co tema. 

Emprega vocabulario (técnico) acorde co 

tema. 

Emprega a linguaxe de forma adecuada. 

8  
Responde ás preguntas con acerto e precisión. Responde ás preguntas, pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningunha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

9 

 
Interactúa co auditorio mediante varias 

actividades que facilitan a comprensión do 
tema da exposición. 

Realiza algunha actividade de apoio que 

facilita a comprensión do tema. 

Realiza algunha actividade de apoio, pero non 

facilita a comprensión do tema por desviarse 
del. 

Non realiza ningunha actividade de apoio que 

facilite a comprensión do tema da exposición. 

10 
 

Emprega apoio audiovisual para recordar 

datos ou dar exemplos importantes, e é 

creativo. 

Emprega apoio audiovisual que non achega 

información relevante ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovisual que se limita a ler 

ou proxectar, sen realizar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio audiovisual ou carece 

del. 

Rúbrica de exposición oral 
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OBXECT

IVO 
PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
T

ID
O

 

1 
 

O tema obxecto do traballo está ben 

definido e trátase de forma adecuada. 

O tema está definido parcialmente pero 

trátase de forma adecuada. 

O tema está ben definido pero déixanse 

puntos importantes sen tratar. 

O tema está definido parcialmente e a 

información sobre el é escasa. 

2 
 

O texto mostra que o coñecemento 

acerca do tema é excelente. 

O texto mostra que o coñecemento acerca 

do tema é bo. 

O texto mostra certos erros na 

asimilación do contido. 

O texto mostra erros e carencias na 

asimilación do contido. 

3 
 

O uso de imaxes e infografías é amplo e 

adecuado. 

O uso de imaxes e infografías é correcto. O uso de imaxes e infografías é limitado, 

pero adecuado. 

O uso de imaxes e infografías non achega 

nada ao traballo. 

4 
 

O traballo ten un ou ningún erro 

ortográfico ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 erros 

ortográficos ou gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis erros 

ortográficos ou gramaticais. 

5 
 

A presentación do traballo é esmerada e 

coidada. 

A presentación do traballo é adecuada. A presentación do traballo é algo pobre. Descoidouse a presentación do traballo. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

6 
 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, e é seguida por un 

índice. 

A portada só indica o tema obxecto do 

traballo, e é seguida por un índice. 

A portada introduce o tema obxecto do 

traballo e os autores, pero carece de 

índice. 

A portada non introduce o tema obxecto 

do traballo ou os autores, e carece de 

índice. 

7 

 
O contido do traballo está ben 

estruturado; unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, con transicións e 

uso de títulos claros, mantendo o 

formato. É doado de ler. 

O traballo está bastante organizado; 

aínda que algunha idea parece fóra de 

lugar, as transicións entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde empregada é clara. 

Ademais, mantense o formato, o que 

facilita a súa lectura. 

O traballo é un pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas parecen fóra de lugar ou 

empregáronse mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a orde e/ou o 

formato. 

As ideas dentro do traballo parecen estar 

ordenadas ao azar, con algunhas 

totalmente fóra de lugar. Ademais, non 

se mantén o formato; custa lelo. 

8 
 

O final do traballo inclúe unha reflexión 

e conclusións propias. 

O final do traballo inclúe unha reflexión. O final do traballo inclúe conclusións, 

pero ningunha reflexión. 

O final do traballo non inclúe reflexión 

nin conclusións, ou si as inclúen, pero 

parecen copiadas doutra fonte. 

Rúbrica de traballos escritos 
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1. INTRODUCIÓN. 

O Departamento de Francés do CPI Tino Grandío de Guntín está formado neste curso por Dona 
Marta Rodríguez Fernández, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e 
xefa deste departamento, que imparte a materia de Francés como segunda lingua estranxeira 
en tódolos cursos de ESO e Valores éticos en 1º, 3º e 4º de ESO. 

A materia de Francés como segunda lingua estranxeira conta con dúas horas de clase semanais 
en 1º, 2º e 3º de ESO e con tres horas de clase semanais en 4º de ESO. A profesora Marta 
Rodríguez Fernández imparte tamén tres horas de clase semanais da materia de Valores éticos. 

Desde o Departamento de Francés, tratarase de:  
• Mellorar o rendemento académico do alumnado nas áreas lingüísticas.  
• Mellorar a expresión oral e escrita en francés, a través dunha metodoloxía eficaz.  
• Promover o gusto pola lectura.  
• Fomentar o uso dos materiais dixitais que sirvan de material complementario ao alumnado, 
ben para reforzo ou coma extensión dos seus coñecementos.  
• Reflexionar sobre os nosos obxectivos con outras áreas lingüísticas para elaborar estratexias 
comúns de actuación que nos permitan obter mellores resultados na práctica docente.  
• Educar en valores colaborando co centro nas actividades que propoña a este respecto.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A materia de francés contribuirá a mellorar as seguintes competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
1.1. Desenvolver habilidades comunicativas para interactúar de forma competente nas 
diferentes esferas da actividade social. 
1.2. Ser capaz de escoitar, falar e conversar en francés. 
1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e 
a linguaxe apropiada a cada situación. 
1.4. Saber ler textos en francés e así ampliar coñecementos e favorecer o acceso a diversas 
fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos e con funcións diversas. 
1.6. Recoñecer e aprender as regras de funcionamento do francés a partir das linguas que 
xa coñece. 

2. Competencia en tratamento da información e competencia dixital 
2.1. Acceder a todo tipo de información que se pode encontrar en francés. 
2.2. Utilizar o francés para comunicarse con outras persoas a través do correo electrónico, 
en intercambios... 
2.3. Crear contextos sociais e funcionais de comunicación. 
2.4. Aproveitar os recursos dixitais para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

3. Competencia social e cidadá 
3.1. Utilizar o francés como vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
3.2. Recoñecer e aceptar, mediante o coñecemento do idioma, as diferencias culturais e de 
comportamento. 
3.3. Intercambiar información persoal en francés para reforzar a identidade de los 
interlocutores. 
3.4. Aproveitar a interacción que se produce no traballo en equipo para aprender a 
participar, expresar ideas propias, escoitar as dos demais, desenvolver a habilidade para 
construír diálogos, tomar decisións valorando as aportacións dos compañeiros,  e favorecer 
o feito de aprender de e cos demais. 
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4. Competencia artística e cultural 
4.1. Aproximarse mediante o estudio da lingua a outros autores que contribuíron desde 
distintas áreas á manifestación artística. 
4.2. Expresar en francés opinións, gustos e emocións que producen as diversas 
manifestacións culturais e artísticas. 
4.3. Realizar traballos creativos individualmente e en grupo. 
4.4. Realizar representacións de simulacións e narracións. 

5. Competencia para aprender a aprender 
5.1. Utilizar a linguaxe para interpretar e representar a realidade, construír coñecementos, 
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. 
5.2. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe para identificar como se aprende mellor e que 
estratexias son máis eficaces. 
5.3. Ser consciente da importancia da atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, etc. para afrontar o reto da aprendizaxe. 

6. Autonomía e iniciativa persoal 
6.1 Adquirir conciencia de valores e actitudes tales como a responsabilidade, a 
perseverancia, o autocoñecemento, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control 
emocional, a capacidade de elixir, asumir riscos... 
6.2 Ser capaz de elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levar adiante accións tanto 
no plano individual como grupal. 
6.3 Conseguir transformar as ideas en accións pasando polas fases de análise, 
desenvolvemento, planificación, toma de decisións, actuación, avaliación, autoavaliación, 
conclusións e posibles melloras. 
6.4 Dispor de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo. Poñerse 
no lugar do outro, valorar as súas ideas, dialogar e negociar, ser asertivos e traballar de 
forma cooperativa e flexible, empatizar, ter espírito de superación e asumir riscos. 

Todas estas competencias e subcompetencias poñen en xogo diversas estratexias e utilízanse 
diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma contextualizada. Polo tanto, as 
actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en ámbitos que poden ser de 
tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal (relacións familiares e 
prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. O alumnado utilizará estratexias de 
comunicación de forma natural e sistemática co fin de facer eficaces os actos de comunicación 
realizados a través das destrezas comunicativas. As destrezas que se desenvolverán serán: 
produtivas (falar, conversar e escribir), receptivas (escoitar e ler) e baseadas na interacción ou 
mediación.  

A aprendizaxe do francés proporcionará ao alumno non só unhas competencias para poder 
comunicar senón que tamén lle proporcionará uns coñecementos culturais e sociais da cultura 
francesa que lle axudarán a conformar unha personalidade aberta e tolerante. Desta maneira 
conseguirase a formación integral do individuo. 
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3. OBXECTIVOS. 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
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respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA 

O ensino da segunda lingua estranxeira nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do 
alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte 
de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, e transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

9. Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso 
da lingua estranxeira. 

 

 

 



 

4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

1º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, 
inscrición...). 
Memorización de expresións orais breves significativas 
(saúdos, despedidas, formas de presentarse e presentar 
a outro...). 

Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Setembro
/ outubro 

11 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación dun diálogo previamente preparado. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (fichas 
de presentación de avatares, chats entre adolescentes...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción dun diálogo. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.3 Saúdos en situación: vous e tu. 
Introdución á xeografía de Francia: fronteiras e ríos. 
Cidades e especialidades culinarias francesas. 

B5.4 Discriminación do francés: sons e palabras. 

B5.6 Saúdos e despedidas. 
Formas de presentarse e presentar a outro. 
Vocabulario da aula e propio a unha lingua estranxeira. 

B5.7 Verbos être e s’appeler. 
Pronomes suxeito. 
Verbos pronominais. 
Numerais ata o 10. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre información persoal (presentación persoal, diálogo 
entre adolescentes...). 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
idade, nacionalidade e enderezo. 

Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Novembr
o/ 
decembro 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación persoal oral. 
Escenificación de diálogos previamente preparados. 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos con información persoal (idade, 
nacionalidade, gustos...). 
Comprensión de portadas de cómics. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha ficha con información persoal seguindo 
un modelo. 
Redacción de diálogos para representar ante os 
compañeiros. 
Redacción dunha presentación persoal. 

B5.1 Os diferentes sons da letra “e”. 

B5.3 Os ríos e montañas de Francia.  
O vocabulario do Nadal. 

B5.6 Expresións para preguntar e indicar a idade, 
nacionalidade e enderezo. 
Vocabulario da clase. 
Días, meses e estacións. 

B5.7 Artigos definidos e indefinidos. 
Interrogativos: Est-ce que...? / Qu’est-ce que...? 
Verbos avoir e aimer. 
Negación. 
Números de 11 a 20. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre descrición de persoas, roupa, profesións e familia. 
Memorización de expresións de uso frecuente para a 
descrición de persoas. 
 

Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de si mesmo e/ou dun 
compañeiro. 
Escenificación de diálogos previamente preparado sobre 
os membros da familia. 
 

B3.1 
B3.2 

Comprensión de textos sobre descricións de persoas. 
Asociación de textos con descricións a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Presentación e descricións de personaxes. 
Redacción de textos sobre a familia, a arbore 
xenealóxica. 
 

B5.6 A familia.  
Adxectivos para a descrición e cores. 
Roupa, transportes, profesións e os seus femeninos. 
 

B5.7 Os posesivos.  
Uso de C’est... e Il/Elle est... 
O interrogativo: Comment...? 
Preposicións con transportes, cidades e países. 
Os números do 21 ao 50. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais con 
invitacións, propostas de actividades. 
Memorización de expresións para manter unha conversa 
telefónica e para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
 

Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Escenificación de diálogos con invitacións e propostas de 
actividades de lecer. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves (notas, sms, 
chats...) con propostas de actividades de lecer ou 
invitacións a festas, aniversarios... 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de notas ou mensaxes de invitación para 
algunha actividade. 
 

B5.1 Os sons [y] e [u]. 
 

B5.6 Léxico propio da conversa telefónica. 
Instrumentos musicais e deportes. 
Emocións e expresións. 
Fórmulas para convidar, aceptar e rexeitar unha 
proposta. 
Os verbos jouer e faire coas actividades de lecer. 

B5.7 A comparación. 
Pourquoi... e Parce que... 
Artigos partitivos. 
Pronomes tónicos. 
Os numerais do 51 ao 99. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre actividades cotiás e doenzas. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar a 
hora, nacionalidade e enderezo. 
 

Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. B2.1 

B2.2 
B2.3 
B5.5 

Exposición das actividades cotiás. 
Conversas sobre proxectos empregando o futur proche. 
Presentación das nosas mascotas. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos breves sobre 
actividades cotiás e descricións de animais. 
Asociación de descricións de mascotas a ilustracións. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción de descricións de animais, como carteis de 
busca da nosa mascota. 
Presentación das actividades cotiás propias. 

B5.1 Os sons [b], [v], [s], [ᶴ], [ʒ], [z]. 
 

B5.3 O “Tour de Francia”. 
Os horarios franceses. 

B5.6 Quelle heure est-il? 
Horarios. 
Vocabulario das actividades cotiás. 
Partes do corpo. 
Avoir mal à... e algunhas doenzas comúns. 
Animais e cualidades. 
 

B5.7 Inversión do suxeito na interrogativa. 
Futur proche. 
Os verbos voir e regarder. 
Ordinais de 1º a 12º. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión de documentos sonoros e audiovisuais 
sobre compras nunha tenda e sobre o tempo. 
Memorización de expresións para preguntar e indicar o 
prezo dun produto e o tempo. 

Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Escenificación da información do tempo en Francia ou na 
nosa comunidade. 
Diálogos nunha tenda. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos sobre información 
meteorolóxica e compras nunha tenda. 
Asociación de textos con previsións meteorolóxicas a 
ilustracións. 
Lectura e comprensión de postais de viaxe. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Vogais nasais [õ], [ã], [ἓ] e [œ]. 

B5.6 Vocabulario meteorolóxico. 
Vocabulario da viaxe. 
Sensacións físicas. 
Expresións na tenda. 

B5.7 O imperativo. 
Expresións impersoais: Il fait..., Il faut... 
O condicional de devoir, aimer e vouloir. 
O interrogativo Combien...?/Combien de...? 
Pronomes de complemento directo. 
Preposicións: chez, avec. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

1-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   1º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e 
habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, dirección, nivel de 
estudos, etc.). 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a información 
máis relevante de textos orais breves con 
estruturas previamente traballadas e léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves e sinxelas, que traten sobre 
temas familiares: un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, descrición de persoas... 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais breves, 
nas que establece contacto social, intercambia 
información, manifesta os seus gustos, fai  
invitacións,  e pide e dá  indicacións. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Preséntase e dá e obtén información básica 
sobre un mesmo e sobre gustos, preferencias 
e intereses sobre temas moi cotiáns. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende con fluidez textos adaptados  
relativos a temas do seu interese. 

70%    X CL 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala 
dun mesmo e sobre gustos, preferencias e 
intereses sobre temas propios da súa idade. 

70%    X CL 
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SLEB
3.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, catálogos e 
listas de prezos. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e relativa ao 
seus datos persoais e intereses ou afeccións 
(nome, idade, dirección, gustos, etc). 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe notas, listaxes, postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelos e 
breves, relativos a necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas básicos e 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Comprende e comunica o propósito solicitado 
na tarefa utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios.  

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros e películas...) relacionados 
cos Elementos Transversais. 

70%    X CL, CA 
EOE 
EMP 
EC 
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2º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.0 e 
materiais do 
departamento 

Setembro 4 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.6 Repaso das formas de presentarse. 
Léxico da vestimenta, das partes do corpo, do material 
da clase, dos transportes. 
A descrición física. 
Adxectivos cualificativos. 
Os membros da familia. 
Verbos usuais. 

B5.7 Adxectivos cualificativos. 
Adxectivos posesivos. 
Verbos da primeira conxugación en presente. 
Verbos usuais. 
Interrogación: onde?, como?, cando? 
Números do 0 ao 100. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.1 e 
materiais do 
departamento 

Out-nov. 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, notas, 
mensaxes... 

B5.1 A entoación da afirmación, da exclamación e da 
interrogación. 
Os sons do e. 
A grafía do son /ñ/ en francés. 

B5.3 A rexión PACA. 
O Festival de Cannes. 

B5.6 Uso dos pronomes: tu e vous. 
A descrición. 
Profesións. 
Nacionalidades. 
Linguaxe estándar e coloquial. 

B5.7 A presentación: c'est e il/elle est. 
A interrogación. 
Os verbos pronominais. 
Adxectivos masculinos e femininos. 
O lugar do adxectivo. 
Negación (plus, rien, jamais...). 
A situación espacial. 
Os adxectivos demostrativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de natureza diversa. Libro dixital T.2 e 
materiais do 
departamento 

Nov.-dec 10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Fonética: a liaison. 
Os sons: s, c, ss, ç, z. 

B5.3 O mundo da banda deseñada, léxico e bandas deseñadas 
franco-belgas. 
Tradicións do Nadal no mundo. 

B5.6 A expresión venir de + cidade, país. 
Vocabulario para dar unha receita. 
Vocabulario da casa, piso, andar, partes... 
Vocabulario dos móbeis, do cotiá. 

B5.7 O artigo partitivo. 
Cantidades determinadas e indeterminadas. 
A expresión: Il faut... 
A conxugación do verbo venir en presente. 
O imperativo. 
Adverbios de localización. 
A preposición chez e a locución il y a. 
O pronome tónico (repaso). 
Os determinantes posesivos. 
Os plurais irregulares. 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.3 e 
materiais do 
departamento 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os sons [g] et [ʒ]. 
O uso do acento circunflexo. 

B5.3 A francofonía. A OIF. 
O francés do Quebec. 

B5.6 Consellos para estar en forma: Si... 
Unha alimentación equilibrada 
Hábitos saudables. 
Vocabulario de deportes, alimentación e ocio. 
A expresión: avoir l'air de... 
As horas (repaso). 

B5.7 O presente progresivo. 
Expresións de frecuencia: une fois par semaine, tous les 
jours, jamais, souvent... 
Os indefinidos: tout, toute, tous, toutes. 
Os verbos devoir e vouloir. 
O interrogativo: où? 
Os comparativos (repaso). 
O superlativo. 
Valores de mieux, meilleur, pire. 
O passé récent. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.4 e 
materiais do 
departamento 

Febreiro/ 
marzo 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 As vogais nasais. 
Os sons: [v] e [b]. 

B5.3 Climas de Francia. 
Heroes e heroínas da animación francesa. 
A figura histórica de Xoana de Arco. 

B5.6 Vocabulario da meteoroloxía. 
Vocabulario das viaxes (tren, estación, billetes, etc.) 
Expresións para dar opinións, argumentar, supor. 

B5.7 Preposicións con cidades, países e rexións. 
Contraccións coa preposición à. 
A conxugación do verbo savoir en presente. 
Futur proche afirmativo e negativo. 
As expresións: Il y a... e Il fait... 
O futuro simple. 
Expresións temporais (demain, après-demain, la semaine 
prochaine...). 
Hipóteses de futuro (Si-presente-futuro). 
Numerais ata 1000. 
Expresión de prezos (dar e pedir). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.5 e 
materiais do 
departamento 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos: descricións de persoas, avisos, 
notas, mensaxes... 

B5.1 Os tres acentos gráficos franceses. 
Os sons do e. 

B5.3 O parque de Grande-Synthe. 
Especies animais en perigo. 
O parque natural dos Pirineos. 

B5.6 O léxico do sendeirismo. 
Vocabulario da flora e fauna. 
Falar do medio ambiente; consellos e xestos ecolóxicos. 
Dar consellos con il faudrait e on devrait. 
Indicacións en rutas. 
Sinalización, pictogramas. 

B5.7 Expresións de prohibición e permiso: on peut, on ne peut 
pas, il est interdit/défendu de... 
O verbo prendre en presente. 
Expresións de oposición e restricción (mais, cependant, 
alors que, en revanche...). 
A interrogación con inversión V-S 
Expresións de causa, finalidade e consecuencia (parce 
que, car, comme, alors...). 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
 

Comprensión oral de textos de diversa natureza. Libro dixital T.6 e 
materiais do 
departamento 

Maio/xuñ
o 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre temas de interese para o 
alumnado. 

B3.1 
B3.2 

Lectura e comprensión de textos en diversos formatos. 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos coa información do tempo en 
Francia ou na nosa comunidade para expoñer ante os 
compañeiros. 
Preparación de diálogos nunha tenda. 
Redacción de postais de viaxe. 

B5.1 Normas de puntuación do francés. 
Os sons /o/ e /ɔ/. Formas gráficas de /se/. 

B5.3 As cinco cidades máis poboadas de Francia. 

B5.6 Léxico da saúde e tratamentos. Léxico do correo. 
Obras de arte e arquitectura (descrición, léxico). 
Busca dun correspondente. 
Fórmulas de cortesía na escrita. 

B5.7 A formación do passé composé. Participios regulares e 
máis usados. Passé composé en frases negativas. 
Marcadores temporais (la semaine dernière, l'année 
dernière, hier, demain, la semaine prochaine...). 
Pasado, presente e futuro (passé composé, présent 
progressif, futur proche) e valor futuro do presente. 
Os ordinais (de dúas cifras, 100 e 1000). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   1ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

TE
M

A
 Ident 

Conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compet
encias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
mín. 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 

SLEB
1.1 

CCL, CD 
CAA 
CCEC 

Comprende preguntas básicas habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos. 

100%  X   EOE 

SLEB
1.3 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos 
orais relacionados coa vida escolar. 

70%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

Comprende a información esencial en 
conversas breves, que traten de temas 
familiares como un mesmo, a familia, a  
escola, o tempo libre, a descrición de 
persoas,  obxectos ou  lugares, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

SLEB
2.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Participa en conversacións informais 
breves e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, 
intercambiar información, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e pedir e 
dar indicacións para ir a un lugar. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.5 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

Preséntase e dá e obtén información 
básica sobre un mesmo e sobre o 
funcionamento de bens e servizos 
relativos a temas moi cotiáns (horarios 
dun museo, maneira de chegar, etc.). 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

SLEB
3.1 

CCL, CD 
CAA 
CSIEE 

Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese. 

70%    X CL 
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B3.4 SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende información básica e moi 
sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala dun mesmo e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións 
referidos a temas propios da súa idade. 

70%    X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, 
para transmitir información ou con 
intencións comunicativas propias da súa 
idade e nivel escolar. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EMP 
EC 

SLEB
4.2 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información  persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións. 

100%    X CL 
EOE 

SLEB
4.3 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Escribe avisos, notas, instrucións, 
postais, bandas deseñadas  e mensaxes 
en soporte dixital, sobre actividades 
presentes e necesidades inmediatas. 

70%    X EOE 
CA 
EMP 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos e produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas. 

70% X X X X CL 
EOE 

SLEB
5.4 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA, EC 
EMP 

SLEB
5.5 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios. 

70% X X X X CL 
EOE 
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3º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO DE TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN Tema Bloque CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de pequenos diálogos sobre o colexio ao 
comezo do curso. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembro
/ outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Correcta pronunciación das expresións estudadas.  
Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos sobre a volta ao colexio e os horarios de clase. 
Enquisa para coñecer aos compañeiros. 
Conversas sobre gustos e costumes. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica.  
Observar un horario e extraer información del. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa para coñecer mellor aos 
compañeiros. 
Produción de textos breves e sinxelos sobre a volta ao 
colexio e as sensacións do primeiro día de clase. 

B5.1 
B5.2 

As entoacións en francés. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 O colexio en Francia. 
Algúns poetas do século XX. 

B5.6 Léxico: Os sentimentos. 
Vida cotiá: o colexio, as actividades extraescolares, os 
gustos. 

B5.7 Os tempos verbais: presente e passé composé. 
Palabras  interrogativas. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de descricións de personaxes para 
identificalas. 
Localización de informacións específicas dun diálogo para 
corrixir erros. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro/ 
novembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación e descrición de personaxes. 
Presentación persoal. 

B3.1 Asociación de fotos con países. 
Lectura e comprensión de descricións de personaxes, 
buscando informacións precisas. 
Identificación de personaxes célebres a partir de 
descricións. 
Lectura de acrósticos. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de presentacións e descricións de personaxes 
famosos, a partir de modelos. 
Elaboración de acrónimos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [ə], [ɛ]̃ / [in]. 
A entoación e a prosodia. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A Francofonía : A Reunión e outros DROM. 
Os acrósticos. 

B5.6 Léxico: Os países e as nacionalidades. 
Os adxectivos de personalidade (calidades e defectos). 
Os signos do zodíaco. 

B5.7 As estruturas: il / elle est…, c’est / c’est un(e)…, Il / Elle 
est + nacionalidade. 
Os pronomes relativos (qui, que). 
Repaso das preposicións: à, en, au(x). 
Os adxectivos cualificativos. O xénero dos adxectivos. 



   
Departamento de Francés 

34 

2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión de diálogos sobre os diferentes gustos á 
hora de vestir. 
Comprensión detallada de mensaxes dun contestador 
automático. 

Libro de texto 
T.2  

Novembr
o/ 
decembro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición de fotos de persoas coa axuda dunha lista de 
vocabulario. 
Participación en conversas sobre os diferentes estilos á 
hora de vestir, a moda nos adolescentes. 
Contar unha anécdota ou unha viaxe en pasado. 

B3.1 Lectura e comprensión de textos sobre a orixe dalgunhas 
prendas de vestir e accesorios. 
Observar unha ilustración e mediante esta ordenar 
cronoloxicamente un texto. 

B4.1 
B5.5 

Redacción, a partir de modelos, dunha presentación e 
descrición persoal para participar no casting dunha serie 
de televisión. 
Produción de textos breves, como o final dunha historia, 
un mail, a orixe dunha prenda de vestir. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃, [v] / [f] e [p] / [b]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A moda nos adolescentes. 
A orixe e a historia de certas prendas de vestir e de 
accesorios. 

B5.6 Léxico: a roupa. 

B5.7 Os adverbios de intensidade. 
A negación: ne…rien, ne… jamais. 
O passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominais). 
Os conectores de tempo (cronoloxía). 
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2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión e memorización de expresións de uso 
cotián. 
Escoita e comprensión de opinións sobre o medio 
ambiente. 

Libro de texto 
T.3  

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en diálogos sobre comidas, expresando 
gustos, preferencias, sentimentos e sensacións. 
Conversas sobre os proxectos de futuro dos alumnos. 

B3.1 Asociación de frases relacionadas cos sentimentos á 
ilustracións de personaxes. 
Comprensión global dun texto con datos estatísticos. 
Lectura e comprensión da linguaxe dos sms a través de 
un cómic. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dunha enquisa e presentación dos 
resultados utilizando porcentaxes. 
Descodificar un sms e transcribilo á linguaxe estándar. 
Redacción de textos explicando como se pode loitar 
contra a fame no mundo. 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [oe], [ʃ] / [ʒ] e [z] / [s]. 
Palabras homónimas. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 

B5.3 Ecoloxía e alimentación: Insectos en el menú. 
A linguaxe sms. 

B5.6 Léxico: as sensacións e as emocións. 
A expresión da opinión. 
A expresión do tempo. 
O medio ambiente. 

B5.7 O futuro simple (formación, verbos irregulares). 
O verbo devoir. 
As construcións: Il faut/ on doit + infinitivo, avoir besoin 
de + nome / + infinitivo. 
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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión de diálogos con indicacións para orientarse 
nunha cidade. 
Escoita e comprensión dun slam. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro/ 
marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Preparación e escenificación de diálogos con indicacións 
para orientarse nunha cidade.  
Descrición de lugares: a nosa cidade ou vila. 
Preparar e cantar un slam. 

B3.1 Comprensión detallada dun itinerario coa axuda dun 
plano. 
Lectura e comprensión de postais. 
Recoñecemento da estrutura dunha narración. 
Reconstrución dunha historia en pasado. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de postais. 
Presentación e descrición de lugares: a nosa cidade ou 
vila. 
Inventar unha historia a partir de un cadro. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [o] / [oe] / [ə], [p] / [t] / [k]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A vida en Marsella. 
Arte e literatura na Provenza. 

B5.6 Léxico: a cidade. 
Expresións para plasmar o decorado dunha acción nunha 
narración. 

B5.7 Preposicións de lugar. 
O pronome y. 
O imperfecto e o passé composé (situar unha acción / 
describir accións sucesivas). 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita de mensaxes orais para responder a preguntas de 
comprensión. 
Comprensión do sentido xeral dun diálogo e localización 
de expresións útiles. 

Libro de texto 
T.5 

Abril/mai
o 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Participación en conversas sobre tarefas do fogar e 
pequenos servicios. 
Presentación das habilidades persoais nas tarefas 
domésticas e intercambiar servicios. 
Escenificación de diálogos, expresando enfado, 
indignación ou dando as gracias por un servicio. 

B3.1 Comprensión de mensaxes por palabras completándoas 
con vocabulario visto. 
Lectura e comprensión de diferentes textos, 
identificando neles expresións para dar as gracias. 
Comprensión global dun cómic e localización no texto de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Preparación de presentacións dunha asociación solidaria. 
Redacción de mensaxe de agradecemento a partir de 
modelos. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [b] / [d] / [g], [ɔ]̃ / [ɔn]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A axuda humanitaria, as asociacións junior... 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
As relaciones persoais. 
A frecuencia. 

B5.7 A negación: plus, personne. 
Construcións verbais con pronomes de complemento 
directo e indirecto. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Escoita e comprensión global de textos breves sobre as 
redes sociais. 
Localización de informacións específicas nun diálogo. 
Escoita e comprensión dun conto africano. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xuñ
o 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre recordos de infancia. 
Presentación e descrición de obxectos comparándoos, 
por exemplo, vantaxes e inconvenientes da bicicleta. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B3.1 Lectura teatralizada dun conto. 
Comprensión da información esencial dun texto e 
localización de información específica. 
Comprensión y asociación de textos a unha ilustración. 

B4.1 
B5.5 

Redacción de textos breves sobre recordos de infancia. 
Presentación dunha personaxe famosa actual: cantante, 
rapeiro/a, humorista… 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [ʮi] / [wɛ]̃, [sk] / [sp] / [st]. 
Signos de puntuación: signo de interrogación, de 
exclamación e puntos suspensivos. 
Palabras homónimas. 

B5.3 A arte da palabra onte e hoxe, desde os bardos aos 
cantantes de slam e “youtubers”. 

B5.6 As redes sociais, as ferramentas dixitais. 
A escola no pasado. 

B5.7 O comparativo e o superlativo. 
O imperfecto (construción). 
Expresións de tempo (pasado). 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   3º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   2º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident 
conti
dos 

Ident 
criter
ios 

Ident 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.6 
B1.7 

SLEB
1.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Capta a información máis importante de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de 
maneira lenta e clara. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.4 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversación informal, 
descricións, narracións e opinións 
formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese. 

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Fai presentacións breves, seguindo un 
guión escrito, sobre aspectos concretos de 
temas xerais ou relacionados cos seus 
estudos, e responde a preguntas breves e 
sinxelas sobre o contido das mesmas. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo  normas de 
cortesía básicas. 

70%  X   EOE 
EC 

SLEB
2.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CSIEE 
CD 

Participa en conversas informais breves, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e  se expresan 
opinións, se fan  invitacións, se piden e  se 
ofrecen cousas, se piden e  se dan 
indicacións, ou se discute os pasos a seguir 
para realizar unha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

B3.1 B3.1 SLEB CCL Comprende correspondencia persoal 100% X   X CL 
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B3.2 
B3.3 
B3.4 

3.3 CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

sinxela na que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos, lugares e 
actividades; nárranse acontecementos 
pasados, e exprésanse sentimentos, 
desexos e planos, e opinións sobre temas 
xerais do seu interese. 

SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

SLEB
4.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece contacto social, intercámbiase 
información, descríbense sucesos e 
experiencias persoais, e fanse e aceptan 
suxestións. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL, CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe notas e mensaxes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico e necesarios. 

70% X X X X EOE 
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4º E.S.O. 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
LIBRO TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN PROBAS DE 
 AVALIACIÓN TEMA BLOQUE CONTIDO MES SESIÓNS 

1ª avaliación 0 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de indicacións. 
Escoita e comprensión de poemas. 

Libro de texto 
T.0  

Setembr
o/ 
outubro 

8 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 
 

Memorización e recitado de poemas. 
Diálogos para compartir experiencias co grupo-clase. 
Descrición e comentario de fotografías. 

B3.1 Comprensión da información esencial en textos breves 
coa axuda da grafía e da ilustración e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración dun poema, ao estilo de Jacques Prévert. 
Descrición do proceso para maquillaxes e disfraces. 
 

B5.1 
B5.2 

A entoación en francés. 

B5.3 Un poeta francés do século XX: Jacques Prévert. 
 

B5.6 Léxico: Emocións, sentimentos e sensacións. 
Vida cotiá: colexio, actividades extraescolares, gustos. 
O corpo. 
Maquillaxe e disfraces. 
 

B5.7 Os tempos: presente, passé composé, futuro simple e 
imperfecto. 
O imperativo. 
A expresión da necesidade e da obriga. 
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1 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - situacións e anuncios nunha estación; 
   - relatos dunha viaxe; 
   - descricións sobre cambios de hábitos. 

Libro de texto 
T.1  

Outubro
/ 
novemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Narración de feitos presentes e pasados. 
Descrición de hábitos e do medio de transporte usado 
para ir a clase. 
Monólogos e comentario positivo sobre unha viaxe. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos breves coa axuda 
de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Redacción dun anuncio sobre unha viaxe. 
Elaboración de textos contando unha viaxe ou unha 
anécdota.  
 

B5.1 
B5.2 

Os homófonos gramaticais: a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  
 

B5.3 Consellos para viaxar por pouco diñeiro. 
Descubrimento do autor Raymond Queneau e do 
movemento literario que representa. 
 

B5.6 Léxico: Os medios de transporte. 
Cidades e países. 
Expresións de tempo para elaborar un relato. 

B5.7 O passé composé e o imperfecto. 
O imperfecto habitual. 
Os pronomes relativos. 
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2 B1.1 
B1.2 
B1.3 
 

Comprensión oral de: 
   - descricións de personalidade; 
   - unha historia / cómic; 
   - conversas; 
   - unha entrevista nun programa de radio. 
 

Libro de texto 
T.2  

Novemb
ro/ 
decemb
ro 

8 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición da personalidade. 
Descricións físicas. 
 

B3.1 Lectura e comprensión de diálogos e textos breves coa 
axuda de imaxes, buscando informacións precisas. 
Asociación de fotografías e textos. 
 

B4.1 
B5.5 

Produción de textos breves, solicitando información. 

B5.1 
B5.2 

Os sons: [f] / [s] / [∫].  
Os sons: [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
As grafías do son [s].  
 

B5.3 As fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

B5.6 Léxico: O carácter, a personalidade. 
Os verbos introdutores do discurso. 
Refráns con animais. 
 

B5.7 Os adxectivos demostrativos e os pronomes tónicos. 
Os pronomes posesivos. 
O estilo indirecto en presente. 
 
 
 



   
Departamento de Francés 

48 

2ª avaliación 3 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves de diversa 
natureza: 
   - fenómenos naturais; 
   - conversas; 
   - datos sobre o planeta; 
   - presentacións; 
   - un resumen informativo. 

Libro de texto 
T.3 

Xaneiro/ 
febreiro 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Presentación sobre un problema medio ambiental. 
Petición de información. 
Descrición de accións. 
Descrición da climatoloxía. 

B3.1 Asociación de fotografías e textos. 
Comprensión global de textos con axuda da imaxe e 
identificando os detalles relevantes. 

B4.1 
B5.5 

Elaboración das preguntas para un cuestionario. 
Redacción dunha carta de presentación. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
Os sons [ɛ]̃ / [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
As grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adxectivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 

B5.3 O planeta e a ecoloxía. 

B5.6 Léxico: as profesións. 
O clima e algúns fenómenos naturais. 
O medio ambiente e a ecoloxía. 
Refráns relacionados co clima. 
 

B5.7 As diferentes formas interrogativas. 
Adxectivos e pronomes interrogativos. 
Os momentos da acción: venir de, être en train de, 

aller.  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4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de textos breves: 
   - as tarefas domésticas; 
   - mensaxes no contestador; 
   - conversas; 
   - unha canción; 
   - unha entrevista a unha deportista. 

Libro de texto 
T.4  

Febreiro
/ marzo 

10 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Conversas sobre o reparto de tarefas domésticas. 
Presentación dun traballo sobre a felicidade. 
 

B3.1 Comprensión detallada de textos breves, identificando 
os datos relevantes e informacións específicas. 

B4.1 
B5.5 

Redacción dunha reclamación sobre as actividades 
domésticas, seguindo un modelo. 
Exposición dun problema nun foro. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [e] / [ø] / [o]. 

O son [ʀ].   
O plural dos substantivos e adxectivos. 

B5.3 Unha gran deportista: Andrea Fuentes. 
O mundo do circo e a vida dentro do Circo do Sol. 

B5.6 Léxico: As tarefas domésticas. 
A vida cotiá. 
O deporte. 
O mundo do circo. 
Expresións idiomáticas. 

B5.7 Énfase (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  

A negación (ne ... que).   
A formación do subxuntivo. 

A obriga e a prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subxuntivo / outras estruturas + infinitivo. 
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3ª aval. 5 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións físicas; 
   - diálogos; 
   - un interrogatorio policial; 
   - unha situación nunha tenda; 
   - una canción. 
 

Libro de texto 
T.5 

Abril/m
aio 

10 Exame de 
avaliación. 
Presentación 
de traballos. 
Traballo de 
aula. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descrición física detallada de persoas. 
Presentación da caricatura dunha personaxe. 
Presentación dunha novela dos autores estudados. 

B3.1 Lectura e comprensión detallada de diferentes textos, 
localizando información específica. 
 

B4.1 
B5.5 

Preparación da continuación dunha canción. 
Redacción de resumes de libros. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
Os sons [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].  
As grafías dos sons [o] y [ɔ]. 
 

B5.3 A literatura policíaca: o comisario Maigret e Hércules 
Poirot, e os seus creadores. 
 

B5.6 Léxico: Os adxectivos descritivos (rasgos faciais). 
As historias policíacas e outros feitos diversos. 
 

B5.7 O pretérito pluscuamperfecto. 
Expresión da causa (parce que, comme). 
Os pronomes demostrativos. 
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6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

Comprensión oral de: 
   - descricións de obxectos; 
   - diálogos; 
   - un programa de radio; 
   - un ditado. 

Libro de texto 
T.6  

Maio/xu
ño 

11 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B5.5 

Descricións de obxectos. 
Presentación dun invento. 
Conversas para negociar un prezo, falar de soños… 

B3.1 Comprensión da información esencial dun texto, con 
axuda das imaxes e títulos, e localización de 
información específica. 

B4.1 
B5.5 

Presentación dun proxecto para a escola. 
Elaboración dunha tarefa práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 
 

B5.1 
B5.2 

Os sons [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  
Os sons [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  
As terminacións -ai ou -ais (do futuro simple ou do 
condicional) 

B5.3 O mercadillo de Saint-Ouen. 
Algúns inventos franceses. 

B5.6 Léxico: As características dos obxectos. 
A psicoloxía (interpretación dos soños, problemas 
persoais). 

B5.7 O condicional (formación e uso). 
Os usos do subxuntivo: finalidade, desexo, opinión. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   1ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

0-2 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   2ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

3-4 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE   4º ESO   3ª Avaliación 

Te
m

a 
Ident
conti
dos 

Ident
criter
ios 

Iden 
están
dar 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe Grao 
consec. 

Instrumentos  Temas 
trans-
versais 

Exame 
escrito 

Probas 
orais 

Caderno 
de clase 

Traballos 
escritos 

5-6 B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 
B1.4 
B1.5 

SLEB
1.2 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados 
de xeito lento e claro. 

100%  X   EOE 
CA 

SLEB
1.5 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende, nunha conversa informal, 
descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria.  

70%  X   EOE 
EC 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

SLEB
2.1 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Fai presentacións breves, seguindo un 
esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.2 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Participa en conversacións informais, nas 
que establece contacto social básico, 
intercambia información e expresa opinións, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e dá 
indicacións, ou discute os pasos a seguir 
nunha actividade. 

70%  X   EOE 
CA 
EC 

SLEB
2.3 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento,  o transporte, as 
compras e o lecer. 

70%  X   EOE 
EC 

B3.1 
B3.2 

B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

SLEB
3.3 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende correspondencia persoal, na 
que se fala dun mesmo; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; se 
narran acontecementos, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións. 

100% X   X CL 
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SLEB
3.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas Web e outros materiais de 
referencia claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu interese. 

70% X   X CL 

B4.1 B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

SLEB
4.1. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Escribe correspondencia persoal breve na 
que se establece e mantén o contacto social; 
se intercambia información; se describe 
sucesos e experiencias  persoais, de dan 
instrucións e se fan e aceptan suxestións e 
se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70% X  X X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
4.3. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes,  nos que fai comentarios moi 
breves ou dá instrucións  e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións  da 
vida cotiá e do seu interese. 

70%   X X EOE 
CA 
EC 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 
 

SLEB
5.1. 

CCL, CAA 
CD 
CCEC 

Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas. 

70% X X X X EOE 

SLEB
5.4. 

CCL, CAA 
CSC, CD 
CCEC 
CSIEE 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis... 
recensión de libros...) relacionados cos 
Elementos Transversais. 

70%    X CL 
EOE 
CA 
EC 

SLEB
5.5 

CCL, CAA 
CSC 
CCEC 

Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios. 

70% X X X X EOE 

 

 



 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

O currículo básico proposto pola LOMCE, que recolle as recomendacións do MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS, está orientado á acción, é dicir, a desenvolver no 
alumnado a capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as 
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións específicas no mundo real. Esta 
capacidade para a comunicación efectiva en contextos reais supón, en primeiro lugar, 
considerar a lingua como algo que se fai e que se aprende a facer, antes que como algo que se 
estuda e simplemente se sabe. A comunicación no mundo real require, así mesmo, abordar a 
aprendizaxe, o ensino e a avaliación a partir do texto como unha unidade, na que se 
materializan conxuntamente todos os aspectos que nunha análise más teórica da lingua 
adoitan tratarse por separado e como compoñentes illados. Sen que o enfoque orientado á 
acción desatenda en ningún momento a análise, o estudo e a práctica das distintas 
competencias que capacitarán ao alumnado para construír e decodificar textos, non debe 
esquecerse que son as actividades de comprensión e produción de devanditos textos, en 
determinados contextos, o que constitúe a acción comunicativa lingüística real.  

Por todo iso, e para que o alumnado poida facer un uso da lingua que responda eficazmente ao 
reto comunicativo, é conveniente que tanto a análise e a reflexión sobre a lingua como o seu 
estudo e a súa práctica se deriven do que o texto oral ou escrito demande en cada caso, e que 
tanto o traballo realizado na aula como na aprendizaxe autónoma teñan como referencia os 
textos que os alumnos haberán de ser capaces de comprender e de producir, de maneira que 
as accións pedagóxicas e as tarefas de aprendizaxe, aínda sendo diversas e motivadoras, teñan 
sempre como característica común a contribución á consecución dos obxectivos específicos 
que establecen os estándares de aprendizaxe avaliables para cada conxunto de actividades 
lingüísticas na etapa respectiva.  

Para acadar estes obxectivos, articulamos os seus contidos en catro bloques:  

1. A comunicación oral e escrita. Actividades para dotar ós alumnos dos contidos necesarios 
para expresarse oralmente e por escrito. Para iso séguense tres pasos: 

• Inicia-la práctica con actividades deseñadas para averiguar coñecementos previos. 
• Practica-los contidos novos en combinación con contidos xa adquiridos dentro dun marco 

comunicativo que ofrece pautas de comportamento válidas na vida real (como describir 
persoas, resolver problemas, ...). As actividades abarcan as catro destrezas básicas: entender, 
ler, falar e escribir.  

• Usa-los contidos novos en situacións novas: diálogos, xogos, proxectos, ... 

2. A reflexión sistemática. Actividades para fomentar nos alumnos unha actitude de análise 
e reflexión sobre a lingua francesa. Para que esta reflexión sexa frutífera é preciso: 

• Basala en variadas actividades orais e escritas, e orientala con preguntas. 
• Guiar ó alumno na creación de resumes gramaticais, léxicos personalizados, un caderno 

persoal. 
• Fomenta-lo uso de materiais de consulta para reforzar e amplia-los coñecementos de 

vocabulario e contidos de gramática. 
• Fomenta-la indución e dedución de normas gramaticais. 

3. As estratexias de aprendizaxe. Actividades para facilita-la aprendizaxe da lingua. Son moi 
variadas e contribúen, indirectamente, a fomenta-la motivación dos alumnos: 

• Usar fórmulas feitas e xestos para compensa-las propias limitacións. 
• Organiza-lo aprendido (caderno persoal, léxico personalizado, ...). 
• Realizar gran variedade de actividades lingüísticas individuais e interactivas. 
• Recorrer a técnicas de aprendizaxe máis lúdicas: cancións, adiviñas, xogos, actividades 

plásticas, dramatizacións, ... 
• Avaliar persoalmente o aprendido e o proceso de aprendizaxe, descubrindo aquelas 
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estratexias máis útiles para cada un: ler, memorizar, escribir, debuxar, repetir, ... 

4. Os aspectos socioculturais. Actividades para informar ó alumno sobre aspectos da vida e 
valores propios dos países de fala francesa e outros. Algúns medios son:  

• Comparar comportamentos estranxeiros cos do propio país. 
• Detectar en prensa e literatura xuvenil algúns temas e valores da cultura estranxeira, e 

comparalos cos propios. 
• Familiarizarse con lugares, nomes, datos históricos, símbolos e outros elementos 

representativos da cultura francesa. 

Preténdese asegurar a adquisición en maior ou menor grao por parte do alumno das catro 
subcompetencias comunicativas e o acceso a unha expresión correcta e fluída, desenvolvendo 
en paralelo as catro destrezas implicadas no feito de comprender, ler, escribir e falar, tanto na 
súa vertente receptiva como na produtiva tendo en conta non só os coñecementos declarativos 
(que aprendo) senón tamén os que se refiren ó proceso (como aprendo) e á finalidade (para 
que aprendo). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Libros de texto:  
 Libro dixital 1º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Libro dixital 2º ESO, NETEX ELEARNING. 
 Parachute 3, Ed. Santillana. 
 Parachute 4, Ed. Santillana. 

• Libros de exercicios, dicionarios, cadernos de gramática. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Audio: CDs e cassettes para a clase, cancións, entrevistas, informacións da radio. 

• Libros de lectura (contos, novelas), revistas (Le Kiosque), periódicos, bandes dessinées. 

• Documentos auténticos: billetes de tren, cheques, cartas de restaurantes, fichas persoais, 
fotos, horarios, publicidade, tests, enquisas, formularios, anuncios, etc. 

• Material vídeo: material para a clase, películas, reportaxes de T.V., entrevistas, telexornais, 
previsións meteorolóxicas... 

• Material diverso: mapas, mapas do tempo, planos, horóscopos, postais, fichas, xogos 
lingüísticos (encrucillados, sopas de letras…), carteis, páxinas webs, portais pedagóxicos… 

 

7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

AVALIACIÓN INICIAL. 

Como en 1º de ESO o alumnado debuta no estudo do francés, salvo no caso dos repetidores, 
non se pode facer unha proba sobre contidos mínimos; pero si faremos un seguimento da 
participación durante as clases e unha revisión do caderno a semana anterior á avaliación 
inicial.  

No resto dos cursos, durante as primeiras semanas revisaremos contidos dos cursos anteriores 
(vocabulario e estruturas máis importantes) e, coa observación durante a clase e a revisión do 
caderno, obteremos a información necesaria para a avaliación inicial.  
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AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A avaliación dos alumnos deberá ser continua, nun proceso no que a súa propia participación 
(a autoavaliación) terá un papel importante. Atenderase ó desenrolo de capacidades e ó 
esforzo e traballo individual e colectivo desenvolvido así como á consecución dos obxectivos 
propostos. 

Os procedementos de avaliación estarán en relación co logro da competencia comunicativa e o 
desenvolvemento e consecución das catro destrezas (comprensión e produción oral e 
comprensión e produción escritas) así como a reflexión sobre a lingua e os aspectos 
socioculturais. Nestes niveis de debutantes e elemental a avaliación formativa debe ser 
prioritaria. De todos modos, dado que no contexto escolar é necesaria establecer unha 
avaliación sumativa, establecemos os seguintes criterios: 

• A expresión oral avaliarase na actividade de aula, nas interrelacións cos compañeiros e co 
profesor. Pode tamén establecerse unha proba específica individual, atendendo ós obxectivos 
de cada unidade: saber presentarse, dicir onde se vive, falar da familia, etc., na que se avaliará 
a corrección formal, a pronunciación, a soltura, nunha palabra, a capacidade de que a mensaxe 
se transmita correctamente. 

• A comprensión oral avaliarase cunha proba de escoita ou na actividade de aula, tratando 
de comprobar a capacidade de comprensión sobre os temas das unidades: relacionar datos e 
imaxes, completar cadros verdadeiro-falso, situar obxectos no espazo, identificar obxectos ou 
imaxes, identificar e saber responder ás mensaxes do profesor ou dos compañeiros.  

• A comprensión escrita avaliarase tamén con exercicios simples nos que a presenza da 
imaxe aporte unha información clara: descubrir erros, completar imaxes, sinalar persoas ou 
obxectos a partir do texto, ordenar diálogos, datos, etc., ou a partir das respostas do alumno 
relacionadas con un texto axeitado ao seu nivel. 

• A expresión escrita avaliarase con exercicios simples a través dun modelo: enquisa, 
pregunta-resposta, fichas, tests, completar diálogos ou pequenas mensaxes cun contexto 
claro… 

• A reflexión sobre a lingua avaliarase tamén con exercicios simples de pregunta-resposta, 
encher ocos, separar palabras, completar frases a partir de imaxes, etc. 

Nesta etapa a avaliación da comprensión e expresión escrita así como da gramática 
realizarase nunha única proba escrita, por unidades; e a comprensión e expresión oral 
avaliaranse preferentemente na actividade de aula, aínda que se pode completar a avaliación 
da comprensión cunha proba específica de audio.  

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (TEA, TDH, discapacidade 
intelectual...) contará con exames adaptados e procurarase que dispoñan de tempo suficiente 
para realizar a proba escrita. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Farase unha proba escrita extraordinaria no mes de xuño, na cal o alumno deberá demostrar 
que domina os contidos mínimos para unha avaliación positiva. 
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8. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

- Observación directa. 
- Análise de tarefas e actividades.  
- Intervención e preguntas orais. 
- Comprobación de traballos escritos. 
- Probas orais e escritas. 
- Ficha de rexistro individual 
 

9. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación ordinaria seguirá as seguintes pautas: 

 As probas escritas realizadas representarán un 60% da cualificación global; 

 mentres que a actividade de aula, o restante 40%. Neste apartado, a cualificación do 
alumno dependerá de varios factores: 
o Expresión e comprensión oral: participación activa nos intercambios orais, fluidez e 

corrección na comunicación oral, aínda que se admitirán certos erros de construción 
e pronunciación dado o nivel do alumnado. 

o Actitude e comportamento: esforzo, interese, colaboración cos demais compañeiros, 
atención, respecto, realización das tarefas encomendadas, autonomía na 
aprendizaxe, capacidade do alumno para recompilar información, utilizar libros de 
consulta, resolver as súas propias dúbidas, etc. 

o Caderno de clase: no que aparecerán tódalas tarefas realizadas en clase debidamente 
corrixidas, as tarefas feitas na casa coa corrección correspondente, os apuntes de 
gramática, verbos, vocabulario, etc., tomados durante as clases, así como tódalas 
fotocopias distribuídas polo profesor. 

o Tarefas para realizar na casa: unha parte da nota global serán os deberes; o profesor 
orientará o estudio do alumno na casa como complemento do traballo na aula por 
medio de exercicios, tarefas que o alumno deberá traer resoltas a clase. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, nas que se valorará o grao de consecución dos 
obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, os criterios de avaliación e utilizando os distintos 
procedementos de avaliación. En cada avaliación haberá como mínimo unha proba escrita. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso dos alumnos. 
Cuantificaranse: 
-coñecementos e procedementos 
-actitudes, comportamento e traballo 

Para cualificar, observarase os seguintes elementos: 
-probas escritas 
-chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias 
-organización e disposición do material de traballo (orde, actualización do caderno de clase) 
-participación activa 
-entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e as indicacións 
-actitude 
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11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO. 

Nos casos de alumnos que non acaden unha avaliación positiva durante o curso 
recomendarase a realización de exercicios de reflexión sobre a lingua (mots cachés, exercices à 
trous, chercher l’intrus, répondre à des questions; trouver la question, mettre ensemble la 
question et la réponse, compléter des phrases, cocher la bonne réponse, q.c.m., mettre en 
rapport différents éléments, vrai ou faux?, etc.) e terán a oportunidade de recuperar mediante 
a realización dunha proba escrita sobre os contidos traballados en clase. 

Os alumnos que non alcancen os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións poderán 
recuperar aquela que teñan pendente no mes de xuño, mediante outra proba escrita. 
Finalmente, se non se supera tal proba, o alumno dispoñerá doutra oportunidade en setembro. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DOUTROS CURSOS. 

Os contidos esixibles e as actividades de avaliación para os distintos niveis de francés como 
materia pendente corresponderanse cos equivalentes do mesmo nivel para o resto do 
alumnado. 

Os alumnos que teñan francés pendente de cursos anteriores contarán cun Reforzo Educativo 
que permita traballar sistematicamente os aspectos fundamentais da materia pendente. Polo 
tanto, serán observados de forma especial polo profesor, proporcionándoselles material, 
explicacións adicionais na aula e no horario de atención a alumnos, etc., a través dunha 
avaliación continua (sendo francés unha materia con contidos progresivos). A tal efecto, o 
profesorado elaborará un sistema de rexistro detallado da evolución do alumno respecto á 
materia do curso anterior. De forma periódica o Departamento analizará a evolución destes 
alumnos. Se, como consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso no 
que está matriculado, se considera que o alumno alcanzou os obxectivos fixados para a materia 
pendente, decidirase a superación da materia pendente en reunión do Departamento. No caso 
de que estes alumnos non escolleran o Francés como optativa no curso actual, non podemos 
facer unha recuperación e seguimento na clase. A recuperación basearase na revisión dos 
materiais do ano anterior, que deberán facer individualmente. 

En todo caso, en maio e setembro realizarase unha proba final da materia pendente nos 
distintos niveis. A proba consistirá nun exercicio escrito, no que deben demostrar unha 
comprensión escrita simple, un exercicio de expresión baseado nun modelo, exercicios 
gramaticais e de vocabulario dun nivel que corresponda a programación de cada curso: 
exercices à trous, question-réponse, association image-graphie, etc. Pero en ningún caso a 
avaliación se poderá limitar a esta proba final, senón ao conxunto desta e do traballo realizado 
ao longo do curso cara á superación da materia. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada 
como para que cada alumno encontre as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa 
aprendizaxe. Polo tanto, flexibiliza-la intervención pedagóxica é unha condición obrigada se 
quere atender adecuadamente á diversidade dos alumnos. 

Esta diversidade queda reflexada nas diferenzas que presentan os alumnos en canto a: 
• Os seus coñecementos previos. 
• As súas ideas e representacións respecto á materia, neste caso, o francés. 
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• Os seus intereses e expectativas. 
• As súas aptitudes. 
• Os seus distintos ritmos de aprendizaxe. 
• Os seus diferentes estilos de aprendizaxe. 
• As súas actitudes con respecto á escola.  

Para favorece-lo tratamento da diversidade, seguiremos estas pautas: 
a) Diversificación das técnicas e modalidades pedagóxicas: organización do espazo-clase e 

agrupamentos do alumnado segundo as actividades (recunchos de traballo, exposicións 
no exterior da clase, ...) e segundo os intereses e as motivacións dos alumnos (reparto 
de tarefas en traballos cooperativos, de roles nas dramatizacións, ...); utilización de 
pluralidade de técnicas segundo os estilos de aprendizaxe do alumnado: visuais 
(observación de debuxos, fotos, vídeo, internet ...), auditivas (cancións, diálogos, 
karaoke,...), cinéticas (xogos, sketches, ...), globalistas (proxectos, lecturas, ...); 
aplicación de distintas modalidades de traballo: individual, en parellas, en pequeno ou 
gran grupo, en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou cooperativo 
(negociación e aportación consensuada); utilización de diversos materiais e soportes: 
auditivos, escritos, visuais…; alternancia de actividades e duración das mesmas. 

b) Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo (a partir do segundo curso): 
manipulación de contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

c) Diversificación de actividades de aprendizaxe para un mesmo contido: actividades de 
audición, dramatizacións, lecturas para extraer informacións concretas, exercicios para 
encher ocos en branco, observación de imaxes e resposta a preguntas sobre as 
mesmas…; prácticas de ampliación e reforzo; traballo sobre dificultades específicas: 
exercicios e actividades complementarias sobre gramática, vocabulario, expresión oral, 
e expresión escrita, reforzo visual e auditivo de certas dificultades gramaticais (Vídeo); 
actividades facilitadoras das técnicas de estudio e auto aprendizaxe: consulta de 
dicionarios, organización do traballo persoal (auto-évaluation,  grilles d´auto et co-
évaluation  referentes a contidos e destrezas, o caderno persoal: toma de apuntes, 
presentación, listados de clasificación,  sínteses gramaticais, ...). 

Para o alumnado que non promocione (repetidor) elaborarase un programa individualizado 
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Francés colaborará nas actividades culturais que o centro organiza con 
motivo da conmemoración de días sinalados e na redacción da revista Pallares do centro.  

A continuación expóñense algunhas das actividades que se poden realizar en clase: 
- escoitas de distintas situacións tanto reais como inventadas, por exemplo: programas de 

radio, de televisión, etc.;  
- escoita de diversas cancións, tanto modernas como antigos de distintos autores e 

cantantes en lingua francesa, principalmente para fomentar a escoita e traducir e adaptar 
as letras das cancións aos dous idiomas;  

- elaboración de tarxetas de Nadal, de felicitacións por San Valentín  ou de marcapáxinas con 
motivo do día do libro;  

- proxección de fragmentos de películas emblemáticas do cine francés que nos permiten 
debater sobre as semellanzas e diferenzas entre as nosas culturas;  

- elaboración de receitas e carteis sobre a gastronomía francesa: as crêpes, a quiche lorraine 
(pastel de queixo, xamón y bacon), os exquisitos patés coma o de codorniz con pasas, o de 
pato ou a terrina rústica, sen esquecer a gran variedade de queixos (roquefort, camembert, 
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brie, bleu d’Auvergne...) ou as deliciosas trufas e bombóns;  
- degustacións dalgúns dos produtos máis típicos da gastronomía francesa, coma por 

exemplo as deliciosas crêpes bretonnes;  
- exposición de carteis dando a coñecer tanto os monumentos máis representativos de 

Francia, como a súa música, a súa literatura ou incluso os seus perfumes máis selectos. 

 

14. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

De acordo co plan lector, a área de Francés (2ª Lingua Estranxeira) contribuirá de forma 
especial á promoción da lectura no alumnado por medio das seguintes actividades: 

 Lectura de todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, 
gráficos, en soporte impreso ou electrónico. Fomentarase a práctica da lectura, tanto 
individual como colectiva, realizada en voz alta e traballaranse técnicas de comprensión 
lectora, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do 
alumnado, expresión oral, etc.  

 Consulta de obras en papel e outros formatos para obter información sobre a cultura 
francófona. 

 Traballos sobre distintos temas relacionados coa cultura francófona (gastronomía, 
xeografía, deportes, literatura, etc.) nos que os alumnos poderán empregar material de 
consulta da biblioteca ou consultar en internet. 

 Lectura dun libro, como mínimo, en cada trimestre a escoller polos propios alumnos 
entre os propostos polo profesor, adaptado  ao seu nivel, que o alumno terá que ler na 
casa. Posteriormente realizaranse na clase as actividades derivadas desta: lectura en voz 
alta, comentarios, comparacións entre libros lidos, recomendacións a compañeiros… Co 
fin de promover o interese pola lectura fomentarase a lectura por pracer e non como 
destripamento de dificultades gramaticais e léxicas.  

 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación forman xa parte da vida de todos, de aí 
que o departamento de Francés Lingua Estranxeira aposte por integralas tamén no currículo. 
Coas TIC, ábrense para o profesorado enormes posibilidades de actuación na aula tendo en 
conta, ademais, que se trata de ferramentas capaces de motivar ao alumno moito máis que as 
estratexias convencionais.  

Dende este departamento, aproveitaranse algunhas das ferramentas que ofrece Internet, no 
que se refire ao aprendizaxe do FLE, como dicionarios on line, recursos didácticos, prensa, 
recursos audio/vídeo (documentos sonoros, radio, televisión…), xogos, portais pedagóxicos… 

Potenciarase a familiarización dos alumnos con tódolos soportes da información, tanto para 
solventar as dúbidas que lles xurdan, como para localizar material de traballo, e incluso para 
expor creacións propias.  

Na maior parte dos temas da nosa materia intentarase planificar actividades de busca de 
información a través da rede ou en enciclopedias dixitais e traballaranse algúns dos contidos 
do currículo en soporte dixital. 
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16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

A programación será revisada ao longo de todo o curso a través das reunións de 
Departamento, nas que se estudará o grao de cumprimento da programación nos diferentes 
grupos de ESO e se fará unha avaliación permanente da mesma. 

A avaliación da propia programación levarase a cabo a través de: 
-Análise dos resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
-Cuestionarios (ós alumnos). 
-Intercambios orais (entrevistas con alumnos, debates). 

 

 

Guntín, 23/09/2021 

 

 
Asinado pola xefa do departamento: Marta Rodríguez Fernández  
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición positiva para a innovación e o cambio, a 

confianza en sí mesmo/a, a motivación de logro, o liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo 

en equipo.  

Formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as, con posibilidade de negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade para 

o emprendemento constitúe o reto desta materia. Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para unha cidadanía responsable e 

para a vida profesional; axuda ao coñecemento das actividades e das necesidades das persoas emprendedoras, persegue que poidan responsabilizarse da 

súa propia carreira e do seu camiño persoal de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio propio ou 

actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización. 

A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das 

calidades e as destrezas persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a 

traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e funcións da empresa co obxecto de pór en marcha o proxecto 

empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que conta 

a empresa para elixir a súa forma xurídica, as fontes de financiamento do seu proxecto empresarial,a necesidade de planificar as necesidades financeiras e 

as obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade. 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento, ademais, da competencia de sentido de iniciativa emprendedora e espírito emprendedor, que incide na conse-

cución do benestar económico e social da comunidade, así como das competencias de comunicación lingüística e matemática, e das competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender. 

Neste centro, situado nun concello con trazos rurais, e de vocación eminentemente agrícola e gandeira, parece moi acaída esta materia; preparar aos 

estudantes para un entorno laboral cuxa principal saída é traballar por conta allea no sector secundaria é case unha obriga, pois deben coñecer os seus 

dereitos e deberes. Porén debe animarse neles ese espíritu emprendedor, que ás veces é tan difícil de fomentar neste centro, para que poidan procurar as 

súas propias saídas laborais se o sector primario non lles permite unha integración consonte ás súas posibilidades e aspiracións.  

Antes de exponer unha programación didáctica, debullando os puntos que a componen, cómpre precisar o contexto físico e humano no que se vai 

desenvolver esta tarefa educativa. O C.P.I.  Tino Grandío” é un centro educativo situado no concello de Guntín de Pallares, concretamente na localidade de 

Lugo, capital municipal. Hai tres circunstancias que marcan claramente a idiosincrasia deste centro: a súa situación xeográfica, o tipo de agrupamento 

escolar e a dependencia económica do sector primario. 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula 

de informática, laboratorio de ciencias, aula de tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas ou obras de teatro, etc. A pesar destes 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTÍN DE PALLARES. 
LUGO. 

Página 5 de 27 

 

inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en 

Guntín de Pallares, unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de Guntín, no que se sitúa, ten preto de 

3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa 

diverso, aínda que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría dos alumnos chegan en transporte particular ou 

público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante para a súa formación como persoas entender tódolos 

procesos que se dan ao redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o secundario 

(as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento da realidade histórica, posto que Guntín e a 

comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

A condición de municipio de interior, marca a tendencia demográfica habitual nestes casos: perda de poboación, que se traslada a Lugo así como o seu 

consecuente avellentamento. Na última década, a matrícula deste colexio foi devecendo lentamente, cunha especial incidencia nos cursos de Primaria nos 

que houbo que facer agrupamentos por ciclos, acompañados duha diminución do profesorado. Ese agrupamento xa está a repercutir, en poucos anos, nas 

capacidades do alumnado. Está sendo perceptible nos estudantes que ingresan en primeiro da ESO unha moi insuficiente adquisición de competencias e 

unhas carencias evidentes nos procedementos e nas actitudes cara o estudo; é evidente que os recortes educativos non saen gratis.  

 

 O descenso nos cursos da ESO non foi tan evidente grazas á chegada de novo alumnado de concellos vecinos, incluido de Lugo.  

Isto conduce ao segundo gran condicionante da tarefa educativa deste centro: a súa condición de centro de ensino integrado. Este modelo organizativo 

que se ergueu sobre as antigas escolas de E.X.B. leva funcionado moitos anos nas zonas rurais de Galiza coma un necesario vertebrador da educación dos 

estudantes en concellos rurais con orografía complicada e afastados das vilas medias onde se sitúan os institutos. O agrupamento de todo o ensino 

obrigatorio nun mesmo centro semella un modelo coherente e favorecedor para os estudantes; neste centro teñense observado unhas interesantes sinerxias 

a partires da convivencia do ensino primario e o secundario. Porén, as medidas administrativas tenden á concentración do ensino secundario en institutos 

onde conviven alumnos cunhas idades onde as diferenzas de actitudes e comportamentos son moito máis perceptibles e provocan consecuencias máis 

importantes no desenvolvemento dos estudos. Neste C.P.I. o agrupamento do ensino infantil, primario e secundario obrigatorio ten efectos positivos na 

convivencia no centro. Outra ventaxa para certos problemas disciplinarios é o relativo illamento do centro: afastado da localidade de Lugo, non permite certas 

“tentacións” no alumnado da ESO que poderían derivar en conflitos disciplinarios. Outra das ventaxas que ofrece este centro -debido ao despoboamento do 

territorio- é ofrecer unhas aulas cun número de alumnos moi reducido. Isto ofrece unhas envexables condicións de traballo para os docentes e unha dinámica 

no proceso de ensino moi favorable para os estudantes. Esta é unha das mellores bazas que pode ostentar este centro de cara ao seu futuro.  
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2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 
 

Segundo o decreto ern vigor, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permita:  

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a   

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igual dade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, 

os pre xuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 

os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no   

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.  

I) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

 j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer 

mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

 k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os 

hábitos do coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desen volvemento persoal e social. Coñecer e 
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valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizan do diversos medios de expresión e representación. 

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galiza, participar na súa conservación e mellora e respectar 

a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemen to da nosa identidade. 

 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

     

3.1  VINCULACIÓN DE CONTIDOS, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE 

 

4º ESO 

Bloque 1 : AUTONOMÍA PERSOAL, LIDERADO E INNOVACIÓN 
 

CONTIDOS 
 

     CRITERIOS  
     DE AVALIACIÓN 

       ESTÁNDARES  
       DE APRENDIZAXE 

          COMPETENCIAS CLAVE 

C
L 

CMC
T 

C
D 

A
A 

CSC SIE
E 

CE
C 

 
Autonomía e autocoñecemento. A 
iniciativa emprendedora e o/a 
empresario/a na sociedade. 
Intereses, aptitudes e motivacións 
persoais para a carreira profesional. 

 
Describir as calidades persoais e as des-
trezas asociadas á iniciativa emprendedora, 
analizando os requisitos de distintos postos 
de traballo e actividades empresariais. 

Identifica as calidades persoais, as actitudes, as 
aspiracións e a formación propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, e describe a actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración 
de traballo e benestar social. 

   +  +  

Investiga con medios telemáticos as áreas de 
actividade profesional do seu contorno, os tipos de 
empresa que as desenvolven e os postos de 
traballo en cada unha, razoando os requisitos para 
o desempeño profesional en cada un deles. 

  + +  +  

Itinerarios formativos e carreiras 
profesionais. Proceso de procura de 
emprego en em-presas do sector. 

Tomar decisións sobre o itinerario vital propio 
comprendendo as posibilidades de emprego, 
o autoemprego e a carreira profesional, en 

Deseña un proxecto de carreira profesional propia 
relacionando as posibilidades do ámbito coas 
calidades e as aspiracións persoais, e valorando a 

   +  +  
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Autoemprego. Proceso de toma de  
decisións sobre o itinerario persoal. 

relación coas habilidades persoais e as al-
ternativas de formación e aprendizaxe ao 
longo da vida. 

opción do autoemprego e a necesidade de 
formación ao longo da vida. 

Dereito do traballo. 
 Dereitos e deberes derivados da 
relación laboral. 
 Contrato de traballo e negociación 
colectiva. 
Seguridade Social. Sistema de 
protección. Emprego e desemprego. 
Protección do/da traballador/a e 
beneficios sociais. 
Riscos laborais. Normas. Planificación 
da protección na empresa. 

Actuar como futuro/a traballador/a 
responsable coñecendo os seus dereitos e 
deberes como tal, valorando a acción do 
Estado e da Seguridade Social na protección 
da persoa empregada, e comprendendo a 
necesidade de protección dos riscos laborais. 

Identifica as normas e as institucións que 
interveñen nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en relación co 
funcionamento do mercado de traballo. 

    + +  

Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan 
das relacións laborais, e compróbaos en contratos 
de traballo e documentos de negociación 
colectiva. 
 

 +   + +  

Describe as bases do sistema da Seguridade 
Social e as obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro deste, así como as 
prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción protectora 
ante as continxencias cubertas. 

+    + +  

Identifica as situacións de risco laboral máis 
habituais nos sectores de actividade económica 
máis salientables no ámbito, e indica os métodos 
de prevención legalmente establecidos, así como 
as técnicas de primeiros auxilios aplicables en 
caso de accidente ou dano. 

 +  + +   
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Bloque 2 : PROXECTO DE EMPRESA 
 

CONTIDOS 
 

     CRITERIOS  
     DE AVALIACIÓN 

       ESTANDARES  
       DE APRENDIZAXE 

          COMPETENCIAS CLAVE 

CL CMCT C
D 

A
A 

CSC SIE
E 

C
E
C 

Idea de proxecto de 
empresa. Avaliación da 
idea. O contorno e o papel 
social da empresa. 

Elementos e estrutura da 
empresa. 

Plan de empresa. 

 Planificación na empresa. 

Crear un proxecto de 
empresa na aula e 
describir as 
características internas e 
a súa relación co 
contorno, así como a 
súa función social, 
identificando os 
elementos que 
constitúen a súa rede 
loxística como 
provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e 
comercialización, redes 
de almacenaxe, etc. 

Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa, identificando 
características e tomando parte na 
actividade que a empresa 
desenvolve. 

   +  +  

Identifica as características internas e 
externas da empresa en proxecto, así 
como os elementos que constitúen o 
contono específico desta (mercado, 
provedores/as, clientela, sistemas de 
produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 

 + +   +  

Describe a relación da empresa 
proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións 
de cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso 
produtivo ou comercial. 

+ +    +  

Elabora documentos para a 
planificación das funcións da 
empresa en proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 

+ +    +  

Información na empresa. 
Información contable. 
Información de recursos 
humanos. Documentos 
comerciais de cobramento e 

Identificar e organizar a 
información das áreas 
da empresa en proxecto 
aplicando os métodos 
correspondentes á 

Manexa como usuario/a de nivel 
básico aplicacións informáticas de 
control e seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, aplicando as 
técnicas básicas de contabilidade, 

 + + +    
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pagamento. Arquivo. tramitación documental 
empresarial. 

xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a 
organización da información da 
empresa proxectada. 

Transmite información entre as áreas 
e a clientela da empresa en proxecto, 
re-coñecendo e aplicando técnicas 
de comunicación e negociación, e 
aplicando o tratamento protocolario 
axeitado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 

+     +  

Actividades na empresa. 
Función de produción. 
Función comercial e de 
márketing. 
 Axudas e apoio á creación 
de empresas. 

Realizar actividades de 
produción e 
comercialización propias 
da empresa proxectada, 
aplicando técnicas de 
comunicación e traballo 
en equipo. 

Crea materiais publicitarios e para a 
difusión dos produtos e/ou servizos 
obxecto do pro-xecto, e elabora un 
plan de comunicación en internet e 
en redes sociais, aplicando os 
principios do márketing. 

+ + +   +  

Desenvolve tarefas de produción 
e/ou comercialización na empresa en 
proxecto segundo os plans de control 
prefixados: simulando a toma de 
decisións para cumprir os prazos e 
os obxectivos establecidos e 
propondo melloras, mediante o 
traballo en equipo. 

 + + +  +  

Compila datos sobre os apoios á 
creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, 
estatal ou europeo, e selecciona as 
posibilidades que se axusten ao 
proxecto de empresa formulado. 

 + +   +  
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Bloque 3 :FINANZAS 
 

CONTIDOS 
 

     CRITERIOS  
     DE AVALIACIÓN 

       ESTANDARES  
       DE APRENDIZAXE 

          COMPETENCIAS CLAVE 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Tipos de empresa segundo a 
súa forma xurídica. 
Elección da forma xurídica 
Trámites de posta en marcha 
dunha empresa. 

Describir as formas xurídicas das 
empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das 
seus/súas propietarios/a e xestores/as, así 
como coas esixencias de capital 

Distingue as formas xurídicas das empresas e 
indica as esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada tipo. 

 +    +  

Identifica e enumera as administracións 
públicas implicadas na posta en marcha de 
empresas, e compila por vía telemática os 
principais documentos necesarios para a posta 
en funcionamento. 

 + +   +  

Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e 
fiscalización que realizan as autoridades no 
proceso de creación de empresas, e describe 
os trámites que se deben realizar. 

 +   +   

Selecciona a forma xurídica máis axeitada en 
cada caso segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de empren-dedores/as, 
o alcance da responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade organizativa, a 
dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 

 +  +  +  

Fontes de financiamento das 
empresas: externas (bancos, 
axudas e subvencións, e 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, investidores/as e 
aplicación de beneficios). 
 
 Produtos financeiros e 
bancarios para pequenas e 
medianas empresas (PME): 
comparación. 

Identificar as fontes de financiamento das 
empresas propias de cada forma xurídica, 
incluíndo as externas e internas, e valorar 
as máis axeitadas para cada tipo e 
momento no ciclo de vida da empresa. 

Determina os investimentos necesarios para a 
posta en marcha dunha empresa, e distingue 
as principais partidas relacionadas nun balance 
de situación. 

 + +   +  

Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 
financiamento das empresas, diferenciando o 
financiamento externo e o interno, a curto e a 
longo prazo, así como o custo de cada unha e 
as implicacións na marcha da empresa. 

 + +   +  

Planificación financeira das 
empresas. Estudo de 
viabilidade económico-
financeira. Proxección da 

Recoñecer a necesidade de planificar o 
negocio das empresas ligándoa á previsión 
da evolución do sector e da economía 
nacional, así como da planificación 

Presenta un estudo de viabilidade económico-
financeiro a medio prazo do proxecto de 
empresa, aplicando condicións reais de 
produtos financeiros analizados e previsións de 

 + + +  +  
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actividade. Instrumentos de 
análise. Razóns básicas. 
 Impostos que afectan as 
empresas. Calendario fiscal. 

financeira e fiscal. vendas, segundo un estudo do ámbito 
mediante unha aplicación informática tipo folla 
de cálculo, manexando razóns financeiras 
básicas. 

Analiza os produtos financeiros máis axeitados 
de entre as entidades financeiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valo-rando o custo 
e o risco de cada un, e selecciona os máis 
acaído para o proxecto de empresa. 

 + + +  +  

Identifica as obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, 
IVE, IRPF e IS, e indica as principais 
diferenzas entre eles. 

 + +   +  

Valora a achega que supón a carga impositiva 
das empresas á riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do Estado. 

   + +   
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3.2  DESENVOLVEMENTO E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Antes de debullar o desenvolvemento das unidades didácticas cómpre aclarar algún puntos que facilitarán a comprensión destes cadros.  

Os estándares de aprendizaxe que figuran en letra negrita son os estándares básicos de aprendizaxe, que son considerados absolutamente imprescindibles 

para poder superar a materia. 

No apartado referido aos criterios de cualificación, incluironse uns indicadores de logro que informan sobre o grao de consecución preciso dun grupo de 

estándares de aprendizaxe para obter unha determinada calificación. Deste xeito quedaría delimitado o grao mínimo esixible duns estándares de 

aprendizaxe relacionados entre eles polos instrumentos de avaliación utilizados. A correspondencia numérica destas calificacións é a correntemente 

aceptada, cos seus correspondentes decimais: M.D. (1,2,3) INSUFICIENTE (3, 4) SUFICIENTE(5) BEN (6)  NOTABLE (7, 8) e SOBRESALIENTE (9,10)  

Considerouse máis útil incluír aquí estes indicadores, xa que os criterios de calificación dos instrumentos de avaliación quedan establecidos no apartado 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO. Por outra parte, estes indicadores de logro, poden ser de utilidade á hora de homoxeneizar a 

avaliación dos estándares de aprendizaxe implicados nas tarefas. 

  

 

4º ESO 
 

                                                                                                         PRIMEIRA AVALIACIÓN 
UNIDADE 1:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica as calidades persoais, as 
actitudes, as aspiracións e a formación 
propias das persoas con iniciativa 
emprendedora, e describe a actividade 
dos/das empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar social. 

Actividades de autocoñecemento. 
 
Visionado dun programa de televisión que analice as dificultades que a 
crise económica causou a traballadores e empresarios (P.e: 
Documentos Tv  ou Comando Actualidad). 
 
Estudo e comentario do modelo de negocio de emprendedores que 
actúan no eido próximo (P.e: José Luis Prada). 

Caderno  
 
Cuestionarios sobre 
os vídeos analizados. 
 
Exposicións orais 
sobre os temas 
suscitados. 

Non presenta as actividades- N.P. 
Non é quen de identificar cualidades 
emprendedoras, nin é quen de 
manifestar algunha delas na práctica  
M.D ------  INSUFICIENTE 
Identifica os trazos dun emprendedor 
e amosa algunha delas nas prácticas 
propostas Investiga con medios telemáticos as áreas de 

actividade profesional do seu contorno, os tipos 
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de empresa que as desenvolven e os postos de 
traballo en cada unha, razoando os requisitos 
para o desempeño profesional en cada un 
deles. 

 
Actividades sobre a organización do propio traballo. 
  
Análise e elaboración de currículos e vídeocurriculos. 

 
Documentos dixiotais 
e creación 
audiovisuais. 

SUF ----   BEN 
Identifica os trazos dun emprendedor 
e relaciónaos co seu eido; e quen de 
seleccionar as cualidades 
emprendeoras axeitadas á práctica 
que se desenvolve 
NOTABLE- SOBRESALIENTE 

Deseña un proxecto de carreira profesional 
propia relacionando as posibilidades do 
ámbito coas calidades e as aspiracións 
persoais, e valorando a opción do 
autoemprego e a necesidade de formación 
ao longo da vida. 

 

 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTÍN DE PALLARES. 
LUGO. 

Página 15 de 27 

 

 

UNIDADE 2:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

 CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica as normas e as institucións que 
interveñen nas relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en 
relación co funcionamento do mercado de 
traballo. 

 
Visionado de programas televisivos que analicen a 
empresas innovadoras e que amosen os resultados do 
traballo en equipo e a relación entre directivos e 
empregados. 
 
Análise de programas televisivos nos que se ofreza 
información sobre lexislación laboral (P.e:  Aquí hay trabajo 
La 2). 
 
Resposta a supostos laborais a través de páxinas web 
oficiais. (Seguridade Social, Servizo Nacional de Emprego) 
 
Comprensión dun contrato de traballo. 
 
Procura na prensa de noticias sobre accidentes laborais na 
extracción e transformación de lousa. Comentario razoado 
sobre as circunstancias. 
 
 
 
 

Caderno  
 
Cuestionarios sobre os 
vídeos analizados. 
 
Respostas procuradas  en 
páxinas webs de 
organismos oficiais 
(Seguridade Social, Servizo 
Nacional de Emprego) 
 
Exposicións orais sobre os 
temas suscitados. 
 
Traballos grupais en soporte 
informático –coma Power 
Point- para entregar 

Non presenta as actividades- N.P. 
Non comprende a relación entre directivos e 
empregados e descoñece os principios básicos de 
lexislación laboral  
M.D ------  INSUFICIENTE 
Comprende a relación entre directivos e empregados e 
scoñece os principios básicos de lexislación laboral 
SUF ----   BEN 
 
Recoñece as vantaxes do traballo en equipo e a 
interacción entre directivos e empregados. Aplica en 
casos concretos os principios establecidos pola 
lexislación laboral, sendo consciente de dereitos e 
deberes. 
NOTABLE- SOBRESALIENTE 

Distingue os dereitos e as obrigas que 
se derivan das relacións laborais, e 
compróbaos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 
 

Describe as bases do sistema da 
Seguridade Social e as obrigas dos/das 
traballadores/as e dos/das 
empresarios/as dentro deste, así como as 
prestacións mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa acción 
protectora ante as continxencias 
cubertas. 

Identifica as situacións de risco 
laboral máis habituais nos sectores de 
actividade económica máis 
salientables no ámbito, e indica os 
métodos de prevención legalmente 
establecidos, así como as técnicas de 
primeiros auxilios aplicables en caso 
de accidente ou dano. 

  

 

2ª AVALIACIÓN 
UNIDADE 3:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS  CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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AVALIACIÓN 
Determina a oportunidade dun 
proxecto de empresa, identificando 
características e tomando parte na 
actividade que a empresa desenvolve. 

Visionado de programas televisivos que analicen a empresas 
innovadoras. Emprendedores e Innovadores (La2). Resposta 
a cuestionario. 
 
Análise de espazos audiovisuais e exposición dos aspectos 
relacionandos coa iniciativa emprendedora (P.e:  
Emprendedores TV). 
 
Análise e cometario da película The Van. A idea 
emprendedora e os diversos aspectos da empresa 
autónoma. 
 
Enquisa a empresario autónomo con preguntas sobre a 
organización do negocio. 
 
Estudo da estrutura organizativa dunha empresa. Enquisa a 
unha empresa da comarca para comprobar a estrutura. 
 
Elaboración grupal dun plan de empresa a partir dun sector 
escolildo previamente. 

Caderno  
 
Cuestionarios sobre os 
vídeos analizados. 
 
Exposicións orais sobre os 
temas suscitados. 
 
Enquisas escritas para 
entrevistar a 
emprendedores/empresarios 
 
Traballos grupais en soporte 
informático –coma Power 
Point- para entregar 

Non presenta as actividades- N.P. 
Non se interesa polas iniciativas emprendedoras 
presentadas nin comprende a organización dunha 
empresa, nin é capaz de planificar –nun nivel básico- o 
seu traballo 
M.D ------  INSUFICIENTE 
Coñece iniciativas emprendedoras e é quen de 
valoralas. Comprende  a estrutura dunha empresa e é 
quen de idear un plan básico para unha empresa. 
SUF ----   BEN 
 
Entende e valora de xeito crítico a oportunidade dunha 
iniciativa emprendedora. Comprende e  explica a 
estrutura e funcionamento empresarial. Pode elaborar 
un plan empresarial cunha coherencia mínima e 
axeitado para o entorno e sector escollidos. 
NOTABLE- SOBRESALIENTE 

Identifica as características internas e 
externas da empresa en proxecto, así 
como os elementos que constitúen o 
contono específico desta (mercado, 
provedores/as, clientela, sistemas de 
produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 

Describe a relación da empresa 
proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de 
cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo 
ou comercial. 

Elabora documentos para a 
planificación das funcións da 
empresa en proxecto, tanto a longo 
como a curto prazo. 

  

UNIDADE 4:  
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións 
informáticas de control e seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas 
de contabilidade, xestión financeira e comercial e 
administración de persoal, para a organización da 
información da empresa proxectada. 

Observación e análise de estratexias publicitarias de 
diversas empresas. 
 
Creación de material publicitario en soporte escrito e/ou 
audoivisual a partir dunhas pautas dadas. TRABALLO POR 
EQUIPOS. 
 
Redacción de cartas e correos electrónicos para transmitir 
información entre diversos departamentos da empresa ou á 
clientela. 
 

 
Caderno  
 
Cuestionarios sobre os vídeos 
analizados. 
 
Exposicións orais sobre os temas 
suscitados. 
 
Enquisas escritas para entrevistar a 
emprendedores/empresarios 

Non presenta as actividades  
N.P. 
Non é quen de tomar decisión 
contextualizadas, comunicarse 
fluídamente e crear materiais 
axeitados. 
M.D ------  INSUFICIENTE 
A partir das pautas ofrecidas e das 
análises realizadas, é quen de 
cumprir pertinentemente coas 
tarefas encomendadas. 
SUF ----   BEN 

Transmite información entre as áreas e a clientela da 
empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando 
técnicas de comunicación e negociación, e aplicando 
o tratamento protocolario axeitado mediante medios 
telemáticos e presenciais. 
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Desenvolve tarefas de produción e/ou 
comercialización na empresa en proxecto segundo os 
plans de control prefixados: simulando a toma de 
decisións para cumprir os prazos e os obxectivos 
establecidos e propondo melloras, mediante o traballo 
en equipo. 

Simulacións de situación reais nunha empresa para tomar 
decisións que conlevan unhas consecuencias 
descoñecidas para eles. 
 
Manexo de algunha ferramenta informática –a nivel moi 
básico- das que habitualmente se poden atopar nunha 
empresa. 

 
Traballos grupais en soporte 
informático –coma Power Point- 
para entregar 

 
Toma decisión acordes co contexto 
empresarial, comunícase 
eficazmente cos clientes e crea 
materiasi publicitarios orixinais. 
NOTABLE- SOBRESALIENTE 

Crea materiais publicitarios e para a difusión dos 
produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e 
elabora un plan de comunicación en internet e en 
redes sociais, aplicando os principios do 
márketing. 

 

 

 

  

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 5:  
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe a relación da empresa proxectada co 
seu sector, a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e identifica os 
procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou 
comercial. 

A partir da información dunha web corporativo, vídeos e 
documentos, pode describir fases do proceso produtivo. 
(Por exemplo, a través do programa de TVE Made in Spain) 
 
Detecta transgresións dos dereitos laborais a partir de casos 
simulados. Ver a sección do programa de TVE Aquí hay trabajo. 
 
Aplica os seus coñecementos sobre formas xurídicas ao plan de 
mepresa que hai que traballar en grupo. 
 
Comprende a existencia d ediferentes taxas e é quen de facer 
cálculos simples (por exemplo, o IVE) 
 

Caderno  
 
Cuestionarios sobre os vídeos 
analizados. 
 
Exposicións orais sobre os temas 
suscitados. 
 
Enquisas escritas para entrevistar 
a emprendedores/empresarios 
 
Traballos grupais en soporte 
informático –coma Power Point- 
para entregar 

Non presenta as actividades  
N.P. 

Non coñece nin dereitos laborais, 
nin formas xurídicas, nin as 
principais taxas. M.D.-INS 
 
Identifica taxas e formas xurídicas e 
coñece dereitos e deberes laborais. 
SUF.-B. 
 
Coñece e entende as repercusións 
empresariais que teñen as diversas 
taxas, a forma xurídica escollida eo 
respecto aos dereitos e deberes 

Distingue os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e 
compróbaos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 
 

Distingue as formas xurídicas das empresas e 
indica as esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada tipo. 
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Identifica as obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa actividade e a súa forma 
xurídica, sinala o funcionamento básico do 
IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais 
diferenzas entre eles. 

laborais. 
NOT-SS- 

 

  

 

 

UNIDADE 6:  
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS AVALIACIÓN  CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Caracteriza de xeito básico as 
posibilidades de financiamento das 
empresas, diferenciando o financiamento 
externo e o interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa. 

Visionado dun documental sobre os paraísos fiscais e 
coloquio/debate sobre as repercusións da súa existencia. 
 
Búsqueda na web das institucións e organismos implicados na posta 
en marcha das empresas. Buscar nelas documentos e trámites 
precisos para a súa constitución. 
 
 
Estudo e ana´lise das posibilidades d efinaciamento dunha empresa.  
 
TRABALLO GRUPAL: Búsqueda de productos financiamento 
empresarial en bancos e noutras institucións. Asiganr eses productos 
a diferentes supostos empresariais dados. 
 

Caderno  
 
Cuestionarios sobre os vídeos 
analizados. 
 
Exposicións orais sobre os temas 
suscitados. 
 
Enquisas escritas para entrevistar 
a emprendedores/empresarios 
 
Traballos grupais en soporte 
informático –coma Power Point- 
para entregar 

Non presenta as actividades  
N.P. 

Non entende ou confunde os 
xeitos de financiamento e non 
coñece as ferramentas de 
apoio institucional. M.D.-INS 
 
Identifica xeitos de 
fianciamento e frmas de apoio 
institucional 
SUF.-B. 
 
Distingue  estratexias de 
financiamento para diferentes 
tipoloxías empresariais e 
localiza xeitos de apoio público 
ás empresas.  
NOT-SS- 

Identifica e enumera as administracións 
públicas implicadas na posta en marcha de 
empresas, e compila por vía telemática os 
principais documentos necesarios para a 
posta en funcionamento. 

Analiza os produtos financeiros máis 
axeitados de entre as entidades financeiras do 
ámbito para cada tipo de empresa, valo-rando 
o custo e o risco de cada un, e selecciona os 
máis acaído para o proxecto de empresa. 

Valora a achega que supón a carga impositiva 
das empresas á riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do Estado. 
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4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 

Cómpre combinar diversos métodos didácticos que faciliten unha interacción proveitosa. Realizarase unha avaliación previa ao inicio de cada trimestre que 
permita pescudar cal é o punto de partida de cada alumno. Unha das metodoloxias básicas será o traballo con diversos materiais audiovisuais que tracen 
unha visión realista e asequible do mundo laboral actual. Ese traballo inclúe a orientación do docente e o intercambio de opinións co alumnado co obxectivo 
de comprobar mediante cuestionarios e exposicións orais e escritas cal é o nivel de asimilación dos devanditos contidos. 

Os materiais usados para iniciar ao alumnado nestes contidos poden ser de diversa índole:  apuntamentos de creación propia, libro de texto,  videos ou 
material multimedia de internet e bibliografía diversa; con libros de lectura axeitados. 

As actividades propostas polo profesor, que serán realizadas individualmente ou en pequeno grupo. As actividades deberán xurdir da análise dos materiais 
didácticos mencionados no parágrafo anterior. 

 
- AGRUPAMENTOS E ACTIVIDADES. 

 
Según o agrupamento dos alumnos, as actividades estableceranse do seguinte xeito: 

 En clase 

-Exposición de contidos polo profesor. 

-Propostas de técnicas ou métodos de traballo por parte do profesor. 

-Control de traballos realizados. 

-Exposición por parte do alumno de traballos individuais ou grupais 

-Posta en comun de conclusións. 

Grupo de traballo 

 

Grupos de dous a catro alumnos. Poderán formarse por iniciativa dos alumnos. O profesor poderá reestruturar os grupos se o considera oportuno. Poden 
variar durante o curso. 

-Análise de materiais audiovisuais. 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTÍN DE PALLARES. 
LUGO. 

Página 20 de 27 

 

-Exposición oral e escrita de contidos organizados a través de cuestionarios ou traballos pautados. 

-Avaliación do traballo realizado por outros compañeiros. 

-Elaboración de supostos nos que haxa que por en práctica coñecementos adquiridos. Gravación en vídeo desas exposicións grupais. 
 
Individualmente 
 
- Realización de actividades en casa. 

-Realización de exercicios no encerado (ou nuhna pizarra dixital). Actividades elaboradas nun ordenador e subidas á plataforma Edixgal. 

-Realización de probas escritas. 

-Elaboración do caderno de clase. 

 

5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. 

Entre os elementos transversais suxeridos para a educación secundaria, a materia de lingua e literatura española pretende tratar todos eles ao longo de 

curso, aínda que pola natureza desta materia, algún deles terán maior espazo para o seu tratamento.  

Un dos elementos transversais máis senlleiros no actual contexto é o desenvolvemento dunha equiparación efectiva entre homes e mulleres. Cómpre 

facer conscientes ás alumnas e alumnos das dificultades engadidas que atopan as mulleres no mercado laboral (discriminación, conciliación da vida laboral e 

a familiar…). Así mesmo cómpre cavilar sobre os límites do seu progreso laboral («teito de cristal») e qué estratexias poden quebralo. Por último non estaría 

d emáis especular sobre o valor engadido que unha muller pode achegar a unha empresa. 

 Outro valor no que se debe porfiar é na resolución pacífica de conflitos. A negociación laboral ten unha longa tradición nas nosas sociedades. Cómpre 

explicar o papel dos dindicatos e das organización patronais e amosar contextos onde a negociación pode solventar máis cousas cá reivindicación (sen 

esquecer que esta última é un arma lícita de presión e que hai que saber manexala con intelixencia). 

Outro punto que se considera imprescindible é traballar -especialmente coa visionado de reportaxes ad hoc- sobre os valores que conforman unha sociedade 

libre e democrática. O respecto aos dereitos humanos e  o coñecemento dos dereitos individuais e colectivos. Especialmente significativa neste 

campo será a reflexión sobre os dereitos e deberes laborais do traballador  e advertir ao alumnado dos múltiples abusos que facilita o actual sistema 

socioeconómico. 

Nunha sociedade que procura a igualdade de dereitos, a materia de Lingua Española quere contribuír a que os estudantes normalicen as situación de 

discapacidade física e psíquica coas que se poidan atopar. É moi necesario amosar exemplos realistas e exitosos de integración laboral para que poidan 
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entender que calquera persoa pode ser o seu compañeiro ou compañeira de traballo. Así mesmo, cómpre vixiar, no apartado actitudinal, que os valores 

transmitidos sexan cumplidos e non dean lugar a situación de acoso escolar. 

Tamén haberá unha atención especial ás dinámicas de grupo na aula, para intensificar e valorar o traballo en equipo. Vaise procurar orientar ese traballo e 

ser especialmente coidadosos ao valorar a aportación de cada estudante ao seu grupo. Por outra parte, o traballo en equipo combinarase coa procura dun 

espírito emprendedor, que non se limite ao seu sentido económico –o que sería empobrecedor- senón cunha visión que abrangua a capacidade de intervir 

no eido próximo do alumno e na sociedade, sen perder de vista os valores de colaboración e solidariedade (cómpre manter o espírito competitivo nuns 

límites discretos e razoables). 

  

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR. 
 

O proceso de ensino desenvolverase case sempre na biblioteca, onde hai un equipamento informático suficiente, un proxectos con pantalla grande e 

materiial bibliográfico axeitado. . A disposición da aula será libre mentres o profesor considere que non interfire no proceso. O respecto e o cuidado polo 

material do aula presuponse como mínima norma de convivéncia. Serán responsabilidade do alumno os desperfectos que se poidan producir, espécialmente 

nos libros que forman parte da biblioteca. A aula de informática, e as salas que dispoñan de aparellos reprodutores de imaxes serán espazos alternativos de 

ensino. Estará a disposición dos alumnos toda a bibliografía, documentación e outros recursos existentes no departamento ou na biblioteca para a 

realización de distintos traballos. 

O alumno deberá dispor do seguinte material: 

Libro de texto: contidos Edixgal 

Apuntamentos e material fotocopiado proporcionado polo profesor.   

Caderno ou carpeta no que o alumno recollerá todo o material proporcionado polo profesor- apuntamentos e fotocópias. 

Bolígrafos, lápis, gomas, marcadores, perforadores. 

Lápices de memoria para cargar apuntamentos do profesor ou entregar e expor actividades. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
 

Nun principio non hai medidas específicas contempladas para esta materia. Non se suscitan agrupamentos, nin adapatacións curriculares significativas para 

unha materia que se concibe coma unha «iniciación». Con todo, no caso de atoparse na clase alumnas e alumnos con dificultades de aprendizaxe, o docente 

procurará sempre adaptar os contidos, os procedementos e as actividades ás capacidades deses estudantes. Se non chega a suscitarse unha ACS formal, si 

que se usarán medidas semellantes ás que se artellan neses casos e buscaráse a colaboración do especialista de Pedagoxía Terapéutica e o departamento 

de Orientación. 

8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO. 
 

Para obter a  avaliación final aplicaranse os seguintes criterios de cualificación dos instrumentos avaliadores: 

- Traballo de avaliación: Cada unha da avaliacións haberá un traballo de avaliación sobre o traballado na clase e na casa. Ese traballo procurará enfocarse 
desde a perspectiva da ABP e procurará a reproducción verosímil –na medida do posible- de contextos laborais. Este traballo terá un valor comprendido 
entre o 35% e o 45%.  

- Calificación media das actividades e exercicios (realizados na aula o una casa e avaliados): entre o 35 e o 45%  

Dentros deste apartado inclúense diversos instrumentos avaliadores: observación do caderno, resolución de tarefas individuais orais e escritas; valoración de 
traballos grupais de exposición orais e escritos; respostas orais breves a cuestións suscitadas; cuestionarios escritos de resposta aberta ou de resolución de 
actividades.   

- Actitude no proceso didáctico: Unha vez  obtida a media anterior, a avaliación da actitude poderá subir ou baixar esa media ata un 20% como máximo. 

Cada profesor poderá variar levementeas porcentaxes de avaliación se o considera oportuno, tendo en conta as características do grupo e consultándoo cos 
membros do departamento.  

Esta non é unha materia de avaliación continua, polo que tampouco se aplicará unha avaliación sumativa. Neste caso, os docentes poden suscitar todo tipo 

de probas e traballos para recuperar algunha avaliación que quedase pendente.  

- A media das tres avaliacións conforman a calificación final. No caso de ter dúas avaliacións suspensas e unha aprobada na avaliación final 

ordinaria, a matería non estaría superada, aínda que a nota media das tres superase o cinco; nese caso poderíanse suscitar –se o departamento 

así o estimase- actividades especiais de recuperación para a convocatoria de setembro. Nesa convocatoria extraordinaria de setembro, o alumnado 

terá que superar un exame global ou entregar un traballo elaborado durante as vacacións estivais. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 
 

Ao tratarse dunha materia do último curso do ensino secundario obrigatorio, non ha lugar a ese seguimento, pois esta materia non pode quedar pendente 

para o seguinte curso. 

  

10. PREFERENCIAS REFERIDAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL 
 

10.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí. 

Esta será a exposta na progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula virtual do centro así como na páxina web do centro os 

apuntamentos e actividades realizadas na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa casa, entregar as tarefas 

propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu estudio diario mediante a mensaxería da aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará os contidos contemplados na programación para tal día 

mediante Webex ou outro dispositivo similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as explicacións do profesor, 

realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as faltas no programa Xade así como os 

problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

 Resumo dos conceptos básicos da actividade. 

 Esquema da unidade. 

- Realización de contidos procedimentais de distintos tipos: 
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 Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades así como supostos prácticos que os alumnos poden realizar en grupo ou de forma 

individual mediante o emprego de plataformas virtuais. 

10.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 

 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da programación. No caso de ensino semipresencial ou a distancia, seguirase 

empregando o libro de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a disposición do alumnado tanto na aula virtual 

como na páxina web do centro. A maiores tanto o docente como o alumnado precisa dun ordenador con conexión a internet para realizar o seguimento das 

clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade, desde o centro realizaráse unha lista de todo aquel alumnado que poida ter problemas de falta de medios,  para solucionar este 

problema con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma escrita  mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio 

docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como mediante o correo electrónico corporativo de cada docente e as clases 

virtuales. A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o WhatsApp do centro dadas as circunstancias especiais do centro e o 

seu reducido numero de alumnado.  

10.3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a realización de actividades propostas, tanto as diarias ao longo 

das clases como as actividades finais que suporán un 60% da nota neste caso, fronte a un 40% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o comportamento en rede e a realziación do traballo proposto durante o 

discurrir da conferencia cun porcentaxe dun 40%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades didácticas en tempo e forma 

indicados cun porcentaxe do 60%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na aula virtual coa finalidade de que non desconecte do 

discurrir diario das clases. Estas actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O resto do porcentaxe virá da 

realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da proba escrita de avaliación no momento no que o alumno se incorpore de novo ao centro. 
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10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

ASPECTOS A AVALIAR:  

RESPETO O QUÉ ensinar. 

 

VALORACION OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Os estandares son axeitados ó 

contexto físico e cultural do 

centro. 

 

   

Os criterios de avaliación están 

expresados en termos de 

capacidades. 

 

   

Os estandares fan referencia 

únicamente ós contidos 

conceptuais ou polo contrario dan 

cabida a contidos procedimentales 

e actitudinales. 

   

Os contidos seleccionados 

permiten a consecución dos 

estandares propostos. 

   

Os alumnos/as son capaces de …..    
Recoñecen ………………….    

O alumno foi quen de mellorar    
Coñecen as posibilidades de     

Identifican as diferentes……………    
Practicaron o 

adquirido…………………… 
   

    

ASPECTOS A AVALIAR. 

RESPETO Ó CANDO ENSINAR 
   

Ó decidir a secuenciación de 

contidos se tivo en conta 

………………. 

   

A secuencia de contidos se adapta 

os coñecementos dos alumnos/as 
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A orden entre presentación de 

actividades e realización das 

mesma foi  

axeitada. 

   

ASPECTOS A AVALIAR: 

RESPETO Ó CÓMO ENSINAR 
   

Entreguei o meu programa    
Expliquei ben o meu proxecto 

A hora de seleccionar contidos 

tiven realmente en conta a 

contextualización e/ou contorna 

do centro. 

   

 Puiden levar a cabo todo o 

programado 
   

 

 

 

11. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

Programei a asignatura tendo 
en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis 
educativas 

  

Programei a asignatura tendo 
en conta o tempo previsto para 
o seu desenrolo 

  

Seleccionei e secuenciei de 
xeito progresivo os contidos da 
programación de aula detendo 
en conta as particularidades 
de cada un dos grupos de 
estudantes 
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Programei actividades e 
estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

Planifiquei de xeito flexible 
preparando actividades e 
recursos axustados á 
programación de aula e ás 
necesidades e intereses do 
alumnado. 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Departamento de Inglés do CPI Tino Grandío de Guntín esforzarase neste curso académico 2021-2022 por seguir 

o camiño marcado nos cursos anteriores. Básicamente, manteremos a mesma liña de actuación, intentando 

corrixir aquelas deficiencias observadas con anterioridade e reflectidas nas memorias de cursos anteriores, á vez 

que introducindo aquelas novidades que nos parezan relevantes. 

O Departamento de Inglés segue estando formado neste curso 2021-2022 polas seguintes profesoras: 

• A xefa de departamento, María del Pilar Quiroga Fernández, mestra de primaria adscrita con destino 

definitivo no centro e profesora que imparte a materia de lingua inglesa en 1º e 2º da ESO (incluíndo o 

desdobre de sección bilingüe) e, á súa vez, completa horario lectivo no departamento de lingua española 

coa materia de lingua e literatura castelá en 1º de ESO e no departamento de xeografía e historia coa 

materia de valores éticos de 2º de ESO. 

• Ana Arias Castro, profesora de ensino secundario con destino definitivo no centro e xefa deste 

departamento, que imparte a materia de Investigación e tratamento da información en 1º de ESO e lingua 

inglesa como primeiro idioma estranxeiro en 3º e 4ºA e B da ESO, completando o seu horario coa 

dedicación á xefatura de estudos 

• Cóntase tamén coa chegada da auxiliar de conversa en lingua inglesa, a estadounidense Jean Cutter, para 

o centro desde o mes de outubro ao de maio. 

Pola súa banda, o perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do 

medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa. Nos niveis de secundaria obrigatoria 

correspóndelle asistir a este centro á práctica totalidade do alumnado do Concello, algún do cal xa estudou no 

mesmo durante a Educación Primaria, así como a totalidade do alumnado que provén do CEIP de Lousada. Tamén 

temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos 

Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún alumnado que acode desde a cidade de Lugo. A pesar da existencia de 

dúas pequenas vilas no Concello, a actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos 

casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o pequeno comercio e industria, habendo 

tamén algún empregado do sector servizos. 

Como características de aprendizaxe máis sinaladas entre o alumnado podemos destacar a curiosidade polo 

coñecemento de novas culturas e un certo temor ante as linguas estranxeiras. En moitos casos tamén pesa o medo 

ao traballo e esforzo que supón aprender unha lingua estranxeira. 

Pretendemos neste curso que agora se inicia, continuar coas seccións bilingües, en lingua inglesa na materia de 

música en 2º de ESO e en ciencias sociais cun grupo de 4º de ESO. Comunicouse a suspensión da sección bilingüe 

de ciencias sociais en 3º de ESO. Parécenos unha iniciativa particularmente interesante pois no Concello o 

alumnado non ten posibilidade de acudir a clases de inglés nin nunha Escola Oficial de Idiomas nin en ningunha 

academia particular.  

Non contamos en cursos anteriores co apoio de profesorado de Pedagoxía Terapéutica na nosa materia, algo que 

podería ser moi útil con certo alumnado que arrastra deficiencias xa desde a Educación Primaria, en concreto, 

temos alumnado que posúe unha Adaptación Curricular e outro que rematou o curso anterior con Reforzo 

Educativo ou coa materia de inglés suspensa ou ben que a superou en cualificación pero moi ao límite de 

adquisición dos contidos mínimos sen desenvolver as competencias no grao esperable dunha cualificación de 

aprobado. 

En canto aos medios materiais, atopámonos con aulas diáfanas que permiten todo tipo de agrupamentos de 

alumnado aínda que no presente curso a necesidade de manter as distancias vai facer máis difícil realizar 

actividades que requiran mobilidade. Só será posible, polo tanto, a organización tradicional do alumnado fronte ao 

profesor, algo particularmente incómodo cando pretendemos realizar actividades orais. 

Contamos tamén coa existencia de dous reprodutores de CD, para uso dos membros do Departamento e de tres 

equipos de vídeo e de DVD para uso de todos os membros do CPI. Tamén temos diverso material elaborado desde 

o departamento e subido á plataforma EVA-Edixgal. Haberá que continuar neste curso coa elaboración de novo 

material que enriqueza a páxina web e a plataforma EVA. Tamén grazas ao programa de libros dixitais contamos 
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cun ordenador persoal para cada profesora no que está instalado o programa EVA off-line en toda a ESO. Ademais, 

existen tamén no centro dúas aulas de informática; a secundaria está dotada de máis de quince ordenadores para 

os que tamén contamos con material en CD-ROM para lingua inglesa tanto en lecturas como en exercicios; a de 

educación primaria –que tamén se pode utilizar ocasionalmente- conta con oito equipos completamente 

renovados.  

As propias aulas de clase en 1º a 4º de ESO contan con equipamento Abalar, ordenadores individuais, proxector e 

PDI. 

Xa desde a creación do centro como CPI, púxose en marcha cunha excelente acollida por parte do alumnado, unha 

biblioteca de Departamento na que contamos na actualidade con máis de 500 títulos de niveis adecuados ao noso 

alumnado de ESO. Pretendemos, neste curso, seguila dotando de novidades de todos os niveis e xéneros para 

ofrecerlle ao alumnado un aliciente máis para a lectura en inglés. Se é posible, intentaremos abrir o Departamento 

un recreo á semana de forma que unha profesora de inglés poida asesorar nese período ao alumnado interesado 

en ler estes libros. Promocionarase neste curso o préstamo de materiais multimedia: CDs que acompañan aos 

libros de lectura, revistas con CD de audio, etc.  

A experiencia do confinamento, e as previsibles dificultades que a pandemia poida provocar este curso, farán 

necesario seguir dotando o espazo EVA de Edixgal para os cursos correspondentes. Así mesmo, haberá que 

contemplar facilitar o seguimento das clases ao alumnado que por unha ou outra razón non poida asistir a clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN ÁS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Son competencias básicas as que debe desenvolver o alumnado ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr 

a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e para ser 

capaz de levar a cabo unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   

A través da materia de Investigación e tratamento da información incidirase na mellora de diversas competencias 

básicas de forma integrada e espontánea. Máis concretamente: 

• Competencia en comunicación lingüística ao potenciar a lectura e selección procedente de diversas fontes 

bibliográficas e dixitais principalmente. Tamén se potenciará a capacidade de paráfrase e expresión das 

ideas obtidas coa propia linguaxe dentro dun rexistro axeitado. Esta expresión será tanto de forma oral 

coma escrita. 

• A Competencia dixital será unha competencia fundamental a traballar desde a materia pois se pretende 

que o alumnado se capacite para poder obter e elaborar información en diversos formatos dixitais, de 

forma que estas aprendizaxes poidan ser exportables a outras materias. 

• Competencia para aprender a aprender ao promover a utilización de diversas fontes de uso habitual fóra 

do contexto escolar para a obtención e difusión de información propia e allea. Tamén se buscará 

promover a aprendizaxe dunha forma de traballo organizada tanto de forma individual coma en grupo. 

• Competencia social e cívica ao favorecer o respecto, o interese e a correcta comunicación. Prestarase 

especial atención á protección e respecto dos dereitos de autor nas producións alleas e propia. Tamén se 

fomentará o uso crítico das redes sociais como forma social de elaboración de información. 

• Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor ao fomentarse no alumnado a iniciativa á 

hora da elección e selección da información pertinente desde diversas fontes para o traballo a 

desenvolver así como á hora de redactar e criticar e/ou defender as opinións persoais. 

• Competencia da conciencia e expresións culturais a través do respecto aos dereitos de autor, selección de 

ilustracións para enriquecer os traballos, evitando sempre o plaxio ou o trato inadecuado da autoría e o 

recoñecemento da mesma. 

Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE INGLÉS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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A través da materia de inglés incidirase na mellora de diversas competencias básicas de forma integrada e 

espontánea. En concreto, inglés contribuirá a mellorar as seguintes competencias ao longo de toda a etapa da ESO: 

• Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices comprensivos 

e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, baseada na 

potenciación de habilidades comunicativas, contribuirá á adquisición desta competencia básica no mesmo 

sentido que o fai a primeira lingua. A contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta 

competencia é primordial no discurso oral, por adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así 

mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a 

habilidade de se expresar, oralmente e por escrito.  

• Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade dos alumnos/as para 

interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 

expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a aprender 

rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado específico de reflexión sobre a propia 

aprendizaxe. A adquisición de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de forma 

progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a 

lingua estranxeira ao longo da vida.  

• O uso da carpeta do Portfolio (en 1º e 2º de ESO) e do e-PEL (en 3º e 4º) será un medio para exercitar a 

autoaprendizaxe e aprender empregando novas estratexias que faciliten a autoavaliación e o 

descubrimento das formas e medios de aprendizaxe máis adecuados ao estilo persoal de cada alumno, 

potenciando esta competencia que será clave durante o resto da vida do alumnado no que a aprendizaxe 

de linguas deberá ter un peso importante. 

• Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras 

linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de 

información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, nunha lingua 

estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, 

apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para 

construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, 

conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos demais.  

• Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato 

á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico e actividades de 

eTwinning en intercambios coa xuventude doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

• Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e 

dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación 

artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se facilita a 

expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e 

cando se favorecen os traballos creativos individuais ou en grupo, como poden ser a realización e a 

representación de simulacións e de narracións.  

• Esta competencia tamén se traballará a través das actividades deseñadas para a participación na 

convocatoria do Portfolio Europeo das Linguas. Procurarase integrar nelas contidos lingüísticos e culturais 

referidos aos países anglófonos. 

• Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de 

recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación. Isto supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo. 

• Aparece esmiuzada esta contribución no cadro coa relación de contidos e avaliación da materia en cada 

curso.
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO  

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

Velaquí os obxectivos xerais da materia: 

1. Poder aproveitar os recursos informativos ao alcance do alumnado no centro escolar: biblioteca escolar e 

internet. 

1.1. Coñecer o sistema de organización de bibliotecas, o catálogo e a CDU. 

1.2. Acceso e uso de buscadores en internet: palabras clave e estratexias de uso. 

2. Valorar as posibilidades de difusión da rede e comprender os seus riscos. 

2.1. Espazos web fiables e útiles.  

2.2. Contrastar a información obtida. 

2.3. Valorar as creacións colectivas en internet. 

3. Organizar e planificar un traballo de investigación: 

3.1. Uso de esquemas e organización das partes. 

3.2. Reparto de tarefas en traballos en grupo. 

4. Seleccionar a información máis axeitada para cada necesidade. 

4.1. Ler e extraer información de diversos tipos de texto e fonte, evitando “copiar e pegar”. 

4.2. Cotexar a información e extraer a necesaria na nosa busca. 

4.3. Recoller as fontes correctamente para poder citalas ben no traballo. O plaxio. 

5. Xerar contidos adecuados partindo das buscas realizadas. 

5.1. Presentar correctamente os traballos elaborados, a man ou en formatos dixitais: procesador de textos e 

presentacións. 

5.2. Usar e ilustrar con imaxes, esquemas e diagramas. 

5.3. Organizar os traballos con portada, índice, paxinación, bibliografía, etc. 

5.4. Expoñer oralmente un traballo de forma axeitada. 

5.5. Citar convenientemente as fontes empregadas. 

5.6. Axustarse a un guión previo. 

5.7. Subir e aloxar os materiais realizados en plataformas educativas en liña. 

1º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de 

material semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre os edificios 

que se atopan nunha veciñanza, unha conversación entre a secretaria dun centro comunitario e un 

rapaz que quere unirse a el, unha familia que está pedindo comida a través de Internet, uns mozos 

que están pedindo e dando enderezos e lendo un mapa, unha entrevista radiofónica, etc.).  

1.1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  
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2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar, presentarse a si mesmos e aos demais, dar información persoal sobre os propios gustos e 

intereses, falar sobre os tempos e as horas, expresar gustos e preferencias, pedir comida, falar sobre 

unha foto, dar e pedir enderezos, intercambiar información, falar das súas vacacións, dos seus plans 

futuros, etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel.  

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contractas e dalgunhas formas débiles), o ritmo e 

a entoación.  

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, dar información persoal, falar de 

actividades e rutinas, comprar comida, describir persoas, lugares e cousas, dar indicacións para chegar a 

un sitio, expresar habilidades, gustos e preferencias, obriga e prohibición, facer suxestións e aceptalas ou 

rexeitalas, describir experiencias pasadas e plans futuros, etc.).  

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, o 

lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia).  

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saúdos e 

presentacións, intercambio de información persoal, gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas 

e lugares, expresión de hábitos, peticións, ordes, instrucións, suxestións, enderezos, descrición de 

accións en curso, actividades de tempo libre, o tempo atmosférico, o pasado, plans futuros, etc.  

2.8. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o PresentContinuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.). Participar en 

actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con todos os 

integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes de correo electrónico, unha páxina web, un blog, un cuestionario, 

letras de cancións, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos temas, etc.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.4.1. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva.  

3.4.2. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.4.3. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.4.4. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.4.5. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.4.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.4.7. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  
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3.4.8. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.4.9. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.4.10. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.4.11. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, falar de actividades e de rutinas 

propias, expresar gustos e preferencias, describir personaxes famosos, a casa na que vivan e a súa 

cidade, experiencias pasadas en viaxes de vacacións, anunciar unha excursión, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (a orde suxeito-verbo, 

o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar dos adxectivos na oración, as conxuncións e os 

conectores de secuencia).  

4.3. Utilizar o vocabulario (referente aos edificios que se atopan nunha veciñanza, os membros dunha familia, 

actividades que se realizan no tempo libre, o tempo e os fenómenos meteorolóxicos, a comida, as 

preposicións de lugar, os transportes, as pezas de roupa, os adxectivos, etc.) e as estruturas adecuadas á 

intención comunicativa das mensaxes orais (os pronomes persoais suxeito, to be en presente e pasado, 

as partículas interrogativas, o imperativo, have got, os adxectivos posesivos, o Present Simple, as 

expresións temporais, os adverbios de frecuencia, os pronomes demostrativos, o Present Continuous, os 

pronomes persoais obxecto, as conxuncións, how much? / how many?, os nomes contábeis, en singular 

e en plural, e os non contábeis, a, an, the, some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.2.1. Utilizar os coñecementos previos.  
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7.2.2. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.2.3. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.2.4. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.2.5. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.2.6. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.2.7. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.2.8. Crear asociacións funcionais.  

7.2.9. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.2.10. Deducir e inducir regras.  

7.2.11. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.2.12. Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos.  

7.2.13. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.2.14. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.2.15. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.2.16. Utilizar a autocorrección.  

7.2.17. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora.  

7.2.18. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, carteis anunciadores, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, o seu lugar na oración); o pronome (persoais suxeito e obxecto, interrogativos e 

demostrativos); o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going 

to e o Present Continuous con valor de futuro, os verbos modais (can / can’t e must / musn’t); o 

adverbio (os de frecuencia, modo e intensidade); a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais) e os conectores de secuencia.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

2º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 
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1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos sobre datos persoais dunha 

rapaza, un lugar da India, a compra de roupa para asistir a unha festa, un xogo de computador, un soño, 

unha historia de detectives, os gustos musicais dunha rapaza e as cousas que leva a unha viaxe escolar, 

unha organización que coida o medio ambiente, etc.). 

1.3. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente polo 

profesor/a e polos compañeiros/as relativas a situacións habituais de comunicación, tales como 

instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas incluídos neste nivel. 

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar significativamente, de modo bastante controlado, cos compañeiros/as e co profesor/a para 

saudar e presentarse, intercambiar información persoal, describir lugares, cousas e persoas, expresar 

cantidade, describir e contrastar hábitos e accións que transcorren no presente, indicar obrigas e 

prohibicións, dar consellos, facer suxestións, falar das súas preferencias, describir accións pasadas, falar 

de plans futuros, facer predicións, expresar condicións, etc., e sobre os demais temas incluídos neste 

nivel. 

2.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (das terminacións verbais en presente e pasado, 

de sons consonánticos e vocálicos difíciles, das formas contraídas e dalgunhas formas débiles), a 

acentuación das palabras e das oracións, o ritmo e a entoación. 

2.3. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.  

2.4. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

describir lugares, cousas e persoas, expresar cantidade, describir e contrastar, hábitos e accións que 

transcorren no presente, indicar obrigas e prohibicións, dar consellos, facer suxestións, etc.). 

2.5. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.6. Organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

tempo, o lugar das palabras na oración, as conxuncións e os conectores de secuencia). 

2.7. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as sobre as cousas que se 

poden facer en distintos lugares dunha cidade, os uniformes, os aparellos tecnolóxicos, os distintos 

modos de comunicación entre homes e entre animais, as profesións, os instrumentos musicais, etc..  

2.8. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes orais (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, os 

cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, contraste 

Present Simple / Present Continuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / could / 

should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past Simple / 

Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, be going 

to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, etc.). 

2.9. Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase.  
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3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: mensaxes curtas en móbiles, correos electrónicos, un folleto, un blogue, 

distintos tipos de artigos, o horóscopo, letras de cancións, historias de detectives, pósteres, itinerarios, 

textos breves sobre distintos temas, etc. 

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.6. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual, dos títulos e dos coñecementos 

culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

3.7. Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións gramaticais.  

3.8. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.9. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.10. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.11. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.12. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.13. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.14. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.15. Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (dar información persoal, describir un lugar, un amigo/a 

ou familiar, un curso e un día especial nas súas vidas, escribir o final dunha historia de detectives, indicar 

as regras dun xogo ou deporte, describir unha viaxe que lles gustaría facer, mencionar un material 

reciclado e explicar o seu proceso, etc.). 

4.2. Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, o lugar das palabras na oración, as conxuncións, os 

conectores de secuencia, a organización das ideas -introdución, desenvolvemento e final-). 

4.3. Utilizar o vocabulario (números, medios de transporte, os móbeis, a familia, material escolar, o tempo 

atmosférico, hobbies e actividades, materias, lugares dunha cidade, preposicións de lugar, comida, roupa 

e accesorios, adxectivos, tecnoloxía, partes do corpo, accidentes xeográficos, profesións, delitos, música, 

obxectos persoais, problemas globais, verbos e materiais, etc.) e as estruturas adecuadas á intención 

comunicativa das mensaxes escritas (o Present Simple, to be en presente e pasado, there is / there are, 

os cuantificadores, how much / how many, os plurais irregulares, have got, o Present Continuous, 

contrastePresent Simple / PresentContinuous, o comparativo e o superlativo dos adxectivos, can / must / 

could / should, o imperativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous, contraste Past 

Simple / Past Continuous, os pronomes e adxectivos posesivos, o xenitivo saxón, like + xerundio / nome, 

be going to, will, o Present Continuous con valor de futuro, o primeiro condicional, os pronomes obxecto, 

etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia e a entoación.  
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5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Completar a sección My Progress Check ao final de cada unidade do Student’s Book e a sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-

Evaluation) do Workbook e reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso das 

maiúsculas, os nomes contábeis e non contábeis, a colocación das palabras na oración, os tempos verbais 

e demais puntos gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos, para convertelos 

en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, 

sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, sintácticas e fonolóxicas; 

percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas (adxectivos e nomes, preposicións e 

nomes, etc.).  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización da audición.  

7.8. Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetición de sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, folletos, etc.) 

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

os determinantes e os cuantificadores; o nome (contábeis e non contábeis, os plurais irregulares); o 

adxectivo (posesivos, a súa posición na oración, o seu grao: comparativo e superlativo); o pronome 
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(persoais suxeito e obxecto, interrogativos, posesivos e demostrativos); o verbo (o imperativo, to be, 

havegot, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, be going to, will, o Present Continuous 

con valor de futuro, o Past Continuous, os verbos modais (can / can’t, must / musn’t, could / couldn’t, 

should / shouldn’t); os adverbios de frecuencia, a preposición (as de tempo e lugar), a conxunción 

(copulativas, adversativas e causais), o xenitivo saxón, os conectores de secuencia, o primeiro 

condicional. 

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que isto supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes da propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

3º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais para a materia de inglés neste curso, que sempre tentarán aproveitar e desenvolver 

os contidos especificados no apartado correspondente: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  

1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e coa profesora para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  
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2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. 

3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  
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3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.). 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. 

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

6.3. Organizar o caderno da materia. 

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  
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7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais.  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  

9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira.  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

4º ESO: INGLÉS 

Velaquí os obxectivos xerais de área a través das capacidades que se traballan: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. Capacidades:  

1.1. Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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1.2. Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

1.3. Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e de material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (textos orais sobre artistas e actores 

coñecidos, diálogos, conversacións telefónicas, entrevistas radiofónicas, cancións, etc.).  

1.4. Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

1.5. Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensible, 

adecuada e con certo nivel de autonomía. Capacidades:  

2.1. Interaccionar de forma semicontrolada cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

facer suxestións, describir ilustracións, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

2.2. Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (saudar e presentarse, 

intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer 

descricións e comparacións, narrar procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, 

expresar probabilidade e posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.3. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (algunhas formas débiles, terminacións do Past 

Simple dos verbos regulares, sons consonánticos e vocálicos difíciles, formas contraídas, a acentuación 

das palabras e das frases, etc.), o ritmo e a entoación.  

2.4. Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

2.5. Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer suxestións, facer descricións e comparacións, narrar 

procesos, expresar gustos e preferencias, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que 

estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que experimentasen algunha vez, 

expresar plans e intencións para o futuro, facer predicións e promesas, expresar probabilidade e 

posibilidade, dar consellos, etc.).  

2.6. Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

2.7. Organizar a mensaxe oral de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, os conectores de secuencia, tendo en conta a 

estrutura gramatical adecuada á función comunicativa, etc.).  

2.8. Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, saudar e 

presentarse, intercambiar información persoal, expresar habilidade, obriga e prohibición, facer 

descricións e comparacións, expresar gustos e preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, 

narrar historias, expresar o que estaban facendo nun momento dado do pasado, falar sobre cousas que 

experimentasen algunha vez, expresar plans e intencións para o futuro, etc.  

2.9. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

2.10. Participar en actividades de grupo e en parellas respectando os compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de 

extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento 

persoal. Capacidades:  
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3.1. Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés,  relativas a situacións 

habituais de comunicación: guías, artigos de revistas e de xornais, historias ilustradas con fotografías, 

páxinas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de cancións, extractos literarios, etc. xunto a outros 

textos breves sobre distintos temas.  

3.2. Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de textos 

sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

3.3. Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

3.4. Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

3.5. Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

3.6. Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo.  

3.7. Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma 

correcta e non abusiva.  

3.8. Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos previos 

sobre o tema, para facilitar a comprensión lectora.  

3.9. Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

3.10. Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

3.11. Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

3.12. Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

3.13. Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

3.14. Reflexionar de modo crítico sobre o tema da lectura.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia. Capacidades:  

4.1. Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (saudar e presentarse, intercambiar información persoal, 

expresar habilidade, obriga e prohibición, facer descricións e comparacións, expresar gustos e 

preferencias, facer suxestións, expresar feitos pasados, narrar historias, expresar o que estaban facendo 

nun momento dado do pasado, falar sobre experiencias pasadas, expresar plans e intencións para o 

futuro, facer predicións, describir procesos, etc.).  

4.2. Organizar a mensaxe escrita de modo coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os conectores de 

secuencia, os signos de puntuación, a concordancia entre o suxeito e o verbo, repasar o borrador para 

corrixir a ortografía e a presentación, etc.).  

4.3. Utilizar o vocabulario (adxectivos descritivos, áreas de estudo, verbos, profesións e traballos, vocabulario 

relacionado coa música, xéneros literarios, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes orais (to be, havegot, o Present Simple e oPresent Continuous, o adxectivo en grao 

comparativo e superlativo, o Past Simple, there was / there were, o Past Continuous e o Present Perfect 

Simple e o seu contraste co Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro 

con will, o primeiro condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.).  

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación. Capacidades:  

5.1. Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa propia lingua materna.  

5.2. Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

5.3. Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. Capacidades:  

6.1. Planificar o tempo dedicado á materia fóra de clase.  

6.2. Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  
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6.3. Organizar o caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

6.4. Reflexionar sobre os seus logros e fracasos.  

6.5. Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en canto ás categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a 

posición dos adxectivos e dos adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos 

tempos verbais, os conectores de secuencia e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e 

reflexionar sobre os mesmos, para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

Capacidades:  

7.1. Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias, sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: sufixos para formar substantivos, sinónimos e antónimos, partes da 

oración, palabras que poden ser á vez nomes, verbos e adxectivos, cognates, nomes compostos, false 

friends, etc.  

7.2. Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

7.3. Utilizar os coñecementos previos.  

7.4. Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

7.5. Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  

7.6. Utilizar correctamente o dicionario.  

7.7. Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

7.8. Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

7.9. Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, Internet, 

etc.  

7.10. Crear asociacións funcionais.  

7.11. Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

7.12. Deducir e inducir regras.  

7.13. Repetir sons, palabras e oracións.  

7.14. Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestableecidos.  

7.15. Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

7.16. Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

7.17. Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

7.18. Utilizar a autocorrección.  

7.19. Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

7.20. Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos. Capacidades:  

8.1. Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, biografías, correos electrónicos, etc.).  

8.2. Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos textos: 

to be, have got, o Present Simple e o Present Continuous, o adxectivo en grao comparativo e superlativo, 

o Past Simple, there was / there were, o Past Continuouse o Present Perfect Simple e o seu contraste co 

Past Simple, be going to, o Present Continuous con valor de futuro, o futuro con will, o primeiro 

condicional, os modais, a voz pasiva en presente e en pasado, etc.  

8.3. Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de 

estereotipos lingüísticos e culturais. Capacidades:  

9.1. Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

9.2. Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supón.  
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9.3. Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxona.  

9.4. Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

9.5. Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

9.6. Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no uso da lingua 

estranxeira. Capacidades:  

10.1. Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

10.2. Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

10.3. Mostrar unha actitude positiva ante a aprendizaxe. 

 



Programación do departamento de inglés 

 

23 

CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS  E CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 

Tendo en conta que o libro de texto vai ser a guía respecto á orde de aparición dos contidos no curso, como norma xeral os contidos correspondentes ao primeiros trimestre serán os 

correspondentes ás unidades 1,2 e 3; os do segundo trimestre os das unidades 4, 5 e 6 e finalmente os do terceiro os das unidades 7, 8 e 9.  Se non se especifica a que unidade se refiren, é 

porque se entende que son contidos que se traballan ao longo de todo o curso escolar aínda que poida ser en distinta medida ou forma. 

 

1º ESO: INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN  

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDADE BLOQUE CONTIDO 

 B.1 Bloque 1: A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital. Dixitais  e en 
fotocopias 

Set/Out – 4 sesións CUESTIONARIO 

1 B.1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. 

B.1.2. As bibliotecas como espazos culturais. 

B.1.3 Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais. 

B.1.4. Estratexias de procura eficaz. 

B.1.5 Dereitos de autoría 

2 B.2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca Dixitais e en 
fotocopias 

Out/Nov – 3 sesións 

B.2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar 

B.2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información 

B.2.5 Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura. 

B.2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información. 

B.2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. 

B.2.8.  Fiabilidade dos espazos web. 

B.2.9.  Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.10 Valoración da información recollida na rede. 



Programación do departamento de inglés 

 

24 

3 B.3. Organizarse para investigar Dixitais Nov – 3 sesións Traballo realizado 
polo alumnado 
sobre un tema 
acordado na aula. 

B.3.1. Procesos de investigación. 

B.3.2.  Planificación dun proceso de investigación. 

B.3.3. Traballo en grupo. 

B.3.4.  Preparación da procura informativa. 

4 B.4. Procura e tratamento da información. Dixitais Dec. – 3 sesións 

B.4.1. Necesidades informativas, fontes de información e procesos de procura, 
valoración e selección da información 

B.4.2.  Análise e comprensión da información atopada. 

B.4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B.4.4. Proceso da información: extracción e síntese. 

B.4.5. Citas e referencias. 

2ª AVAL. 5-1 B.5. Xeración de contidos e comunicación Dixitais Xan/Feb/Mar – 10 
sesións 

Traballo 
elaborado en 
procesador de 
textos polo 
alumnado. 

B.5.1. Organización e reelaboración da información. 

B.5.2. Estruturación da información recollida mediante gráficos, diagramas, etc. 

B.5.3. Reelaboración e personalización da información. 

B.5.4. Presentación dos produtos informativos propios. Pautas para a presentación de 
traballos escritos. 

3ª AVAL. 5-2 B.5.5. Elaboración de materiais de apoio ás presentacións orais. Dixitais Abr/Mai/Xuñ – 12 
sesións 

Traballo 
elaborado nunha 
presentación 
polo alumnado 

B.5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos, monografías, presentacións, 
produtos audiovisuais, etc.) 

B.5.7. Tratamento e edición de produtos dixitais (presentacións, vídeos, etc.) 

B.5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B.5.9.  Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo traballo 
das demais persoas. 

B.5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
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investigación á vida persoal, académica e social. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

IDENT
. 
CONTI
DOS 

IDE. 
CRIT
ERIO
S 

IDENT. 
ESTÁNDAR 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

TRABALLO EN 
CLASE 

PROBA ESCRITA 
/ 
CUESTIONARIO 

RÚBRICA 
(INCLUIDA) 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1 B.1           

B.1.1. 

. 

 INEINB1.1.1. CCL / CD / CAA /  
CSIEE / CCEC 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de 
lectura e de información. 

100%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.1.2 CCL / CD / 
CAA 

Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos 
informativos para os seustraballosindividuais e grupais. 

75%     CL / EOE 

B.1.2.  INEINB1.2.1. CSC Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no 
seu contorno máis próximo. 

75%     CL / EOE 

B.1.3  INEINB1.3.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Diferencia os documentos informativos en función do 
seucontido. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.3.2. CCL / CAA Acode ásfontesorais de referencia no seu contorno máis 
próximo para determinadas necesidades informativas. 

75%     CL / EOE 

 INEINB1.3.3. CSIEE / CAA Accede de forma autónoma a contidosaudiovisuais, 
presenciaisouvirtuais. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

B.1.4.  INEINB1.4.1. CCL / CAA Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos 
consultados. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB1.4.2. CCL / CAA / 
CD 

Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos 
dixitais. 

100%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.1.5  INEINB1.5.1. CSC / CAA  Identifica e respecta a autoría de textos ouimaxes. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

2 B.2.1.  INEINB2.1.1. CCL / CAA Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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fondos. 

 INEINB2.1.2. CAA / CSIEE Recupera facilmente os documentos que precisa. 75%     CL / EOE 

B.2.2.  INEINB2.2.1. CAA / CD / 
CSIEE 

Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 75%     CL / EOE 

 INEINB2.2.2. CAA / CD / 
CSIEE 

Localiza documentos, en función das súas necesidades 
informativas, no catálogo web da biblioteca. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

B.2.4.  INEINB2.4.1. CD Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de 
información 

75%     CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.4.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza internet valorando as característicasdeste medio en 
relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a 
veracidade, a organización, a selección, a gratuidade, a 
dispoñibilidade, a autoría, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
CV 

B.2.5  INEINB2.5.1. CD / CAA / 
CSIEE 

Establece un sistema de procura eficaz de información 75%     CL / EOE 

 INEINB2.5.2. CD / CAA / 
CSIEE 

Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de procura 
para localizar información na web. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
TIC 

 INEINB2.5.3. CD / CAA Identifica produtos informativos diferentes en función das súas 
necesidades e dos seusobxectivos de traballo. 

75%     CL / EOE 

 NEINB2.5.4. CD / CAA Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 75%     CL / EOE 

B.2.6.  INEINB2.6.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as 
finalidades para as que foron creadas: educativa, participativa, 
etc. 

75%     CL / EOE / 
CV / TIC 

B.2.7.  INEINB2.7.1. CD / CSC / 
CSIEE 

Navega por internet con seguridade preservando a 
súaidentidade e a súaprivacidade. 

75%     CL / EOE 

B.2.8.   INEINB2.8.1. CCL / CD / 
CAA 

Distingue webs fiables en función de determinados criterios: 
autoría, data de actualización, tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc. 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.9.   INEINB2.9.1 CD / CSC Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE / 
TIC 

B.2.1
0 

 INEINB2.10.1. CCL / CD / 
CAA 

Compara a información recollida en distintas fontes 
informativas na rede. 

75%   Cuestionario  CL / EOE 

 INEINB2.10.2. CCL / CD / Contrasta a información recollidana rede con 75%   Cuestionario  CL / EOE 
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CAA outrasfontesoraisou impresas. 

3 

 

B.3.           

B.3.1.  INEINB3.1.1. CAA / CSIEE Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas 
fases. 

75%     CL / EOE 

B.3.2.   INEINB3.2.1. CCL / CAA Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. 100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.3.  INEINB3.3.1. CCL / CAA / 
CSC 

Escoitaaos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, 
argumenta as súasopinións e respecta as opinións das 
outraspersoas. 

75%     CL / EOE / 
CV 

 INEINB3.3.2. CCA / CSC Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que 
lle corresponden. 

75%   Cuestionario  CL / EOE / 
CV 

B.3.4.   INEINB3.4.1. CCL / CAA Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

B.3.5.  INEINB3.5.1. CCL / CAA Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura 
de información. 

75%     CL / EOE 

4 B.4.           

B.4.1.  INEINB4.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Identifica o tipo de información que precisa en función 
dunsobxectivos. 

75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.1.2. CCL / CD / 
CAA 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súanecesidade 
informativa. 

75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.3. CCL / CD / 
CAA 

Concreta o proceso de procura de información 75%     CL / EOE 

 INEINB4.1.4. CCL / CD / 
CAA 

Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 75%     CL / EOE 

B.4.2.   INEINB4.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe 
extraer as ideas principais. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 

 INEINB4.2.2. CCL / CD / 
CAA 

Deduce información implícita ou explícita dos 
contidosaudiovisuais e dos textos dos medios de comunicación. 

75%     CL / EOE / 
TIC 

B.4.3.  INEINB4.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Selecciona a información tras valoralaseguindouns 
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, 
etc.). 

100%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

B.4.4.  INEINB4.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do 
traballo. 

75%    Rúbrica 1 CL / EOE 
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B.4.5.  INEINB4.5.1. CCL / CD / 
CAA / CSC / 
CCEC 

Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 75%   Cuestionario Rúbrica 1 CL / EOE 

2ª AVALIACIÓN 

5 B.5.         Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.1.  INEINB5.1.1. CCL / CD / 
CAA 

Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para 
organizar a información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.2.  INEINB5.2.1. CCL / CD / 
CAA 

Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre 
entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.3.  INEINB5.3.1. CCL / CD / 
CAA 

Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da 
información reunida. 

100%    Rúbrica 2 CL / EOE 

B.5.4.  INEINB5.4.1. CCL / CD / 
CAA 

Presenta os seustraballos segundo unhas pautas consensuadas: 
paxinación, índice, bibliografía, etc. 

75%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.4.2. CCL / CD  Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 100%    Rúbrica 2 CL / EOE / 
TIC 

3ª AVALIACIÓN      

B.5.5.  INEINB5.5.1. CCL / CD Elabora material de apoio para as súaspresentaciónsorais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.5.2. CCL / CD / 
CAA 

Realiza sinxelaspresentacións para amosar o resultado dos 
seustraballos de investigación. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.6.  INEINB5.6.1. CAA / CD 
/CSD / CSEC 

Cita con corrección os libros consultados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.6.2. CCL / CD / 
CAA / CSC 

Segueunha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, 
música, películas, páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

B.5.7.  INEINB5.7.1. CD / CCEC Incorpora imaxesaosseustraballos de investigación. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.8.  INEINB5.8.1. CCL / CD Respecta unhas pautas mínimas naprodución de textos dixitais. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
TIC 

B.5.9.   INEINB5.9.1. CCL / CSIEE Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.9.2. CCL / CSC / Defende con argumentos as opinións propias e respecta o 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
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CSIEE traballoalleo. CV 

 INEINB5.9.3. CCL / CSC Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das 
compañeiras, e valora con argumentos o seutraballo. 

100%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

B.5.1
0. 

 INEINB5.10.1. CAA / CSIEE Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa 
participación no proceso duntraballo de investigación, 
individual ou grupal. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.2. CAA / CSIE Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE / 
CV 

 INEINB5.10.3. CAA / CSC Valora con criterio e respecto o traballo das outraspersoas. 75%    Rúbrica 3 CL / EOE 

 INEINB5.10.4. CAA / CSIEE Incorpora as aprendizaxes realizadas a novosprocedementos de 
traballo e de relación no medio escolar e social. 

75%    Rúbrica 3 CL / EOE 
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RÚBRICA 1 

 

TRABALLO DE CLASE A MAN – RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada limpa, sen 
corrección, marxes adecuadas e 
con boa letra.  

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes suficientes, boa letra e 
pode haber algunha pequena 
corrección. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, non se respectan as 
marxes, a letra é difícil de ler ou 
haI demasiadas correccións. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 2 

 

TRABALLO CON PROCESADOR DE TEXTO – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
cunha portada axeitada, marxes, 
texto xustificado e distintos 
estilos segundo o tipo de texto 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
marxes, xustificado ou estilos. 

O traballo ten fallos importantes 
respecto a portada, marxes, 
xustificado ou estilos. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía e 
empregando correctamente o 
corrector do programa. 

Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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RÚBRICA 3 

TRABALLO CON PRESENTACIÓN DIXITAL – RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Presentación O traballo está ben presentado, 
con unha plantilla axeitada e 
seguindo as normas vistas na 
clase. 

O traballo está correctamente 
presentado, aínda que non 
perfecto en canto á portada, 
plantilla, distribución de 
elementos, etc. 

O traballo ten fallos de 
presentación, portada non 
adecuada, mala distribución de 
elementos, etc. 

O traballo está mal presentado. 

Organización A información está moi ben 
organizada en apartados ben 
redactados, visuais e con títulos.  

A información está organizada 
con apartados ben redactados, 
visuais e con títulos. 

A información está organizada 
pero os apartados non están ben 
redactados, ou faltan ilustracións 
ou de forma confusa. 

A información proporcionada non 
parece estar organizada. 

Ortografía Traballo sen faltas de ortografía. Traballo con 1 ou 2 faltas de 
ortografía. 

Traballo con 3-6 faltas de 
ortografía. 

Traballo con mala ortografía. 

Ilustración Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos 
suficientes para apoiar o texto. 

Cada diapositiva conta con 
ilustracións e/ ou gráficos aínda 
que non sexan sempre suficientes 
para apoiar o texto. 

A cantidade ou calidade das 
ilustracións e/ou gráficos é 
insuficiente. 

O texto non se ve apoiado por 
elementos visuais como 
ilustracións ou gráficos. 

Fontes bibliográficas Todas as fontes de información 
están documentadas e con 
referencias ao final do traballo de 
forma axeitada. 

A maior parte das fontes están 
documentadas e aínda que as 
referencias non aparezan ben 
reflectidas ao final do traballo. 

 

É difícil saber de onde veu a 
información de cada apartado 
e/ou as refencias ao final están 
mal feitas. 

 

Non hai sección de bibliografía ou 
non ten ningunha referencia e 
non sabemos de onde veu a 
información. 

Orixinalidade e elaboración Toda a información do traballo é 
unha reelaboración persoal a 
partir das fontes empregadas. 

Hai algunha parte do traballo que 
parecen sacadas literalmente das 
fontes sen dicir de onde nin ir 
entre comiñas. 

Parece que partes importantes 
do traballo foron copiadas das 
fontes  sen que saibamos de 
onde. 

O traballo parece copiado das 
fontes e non unha elaboración 
persoal. 

 

Cantidade de información Hai un número suficiente de 
apartados e todos teñen 
información suficiente. 

Falta algún apartado máis ou 
podía engadirse algo máis de 
información para dar unha visión 
global do tema. 

A información presente está ben 
pero incompleta ou parcial e/ou 
faltan varios apartados. 

Traballo moi incompleto para dar 
unha visión global do tema a 
tratar. 
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Exposición oral A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
e non se realiza lendo senón 
proporcionando as ideas 
principais apoiándose na 
presentación dixital. 

A exposición oral á que 
acompaña a presentación é clara 
aínda que se lea boa parte dela 
para as ideas principais 
apoiándose na presentación 
dixital. 

A exposición oral é incompleta 
con relación ao tema a 
desenvolver. 

A exposición oral non consegue 
expoñer o tema a desenvolver. 
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1º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTREZ
A 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura comprensiva de textos   ou  libros sinxelos dun nivel adecuado 
sobre personalidades coñecidas 

Lectura de textos sobre lugares. 

Descrición de lugares. 

Repaso dos números e prezos. 

Información xeral dunha persoa. Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, nacionalidade, lugar de residencia... 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

Setembro/outubro – 
18 sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

 Vocabulario relacionado coa aula e cores 

Vocabulario sobre lugares, familia, personalidades e cociña 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. O verbo to be e to have. Formas negativas e interrogativas 

O Presente Simple. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Preguntas e respostas sobre información persoal. 

Falar sobre apariencia e personalidade dos que nos rodean. 

Sons e fonemas  vocálicos. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Presentación persoal , datos relevantes. 

Similitudes e comparacións cos demais. 

Preguntar e responder axeitadamente 

Recoñecemento e uso de normas de cortesía propias da idade. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Expresión básicas de comunicación. 

Escoitar e facer textos sobre descricións de lugares 

Facer diálogos e textos sobre un mesmo, familia e amigos. 

Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto, parénteses e 
comiñas. 

2 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Compresión xeral de textos sobre fauna,flora e clima do seu   nivel . 

Comprensión de textos sobre comidas, receitas e menús . 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
propios., libro 
de texto 

Novembro/decembr
o – 18 sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre animais, plantas e comidas. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Nomes contables e incontables. Diferenza e utilización. 

Expresións de cantidade: much, many, some , any; How many/ how much. 

Os tempos verbais: Presente  simple e continuo: forma e  uso. 

Uso de verbos modais: Can, must e as súas formas negativas e 
interrogativas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos en restaurantes 

Descricións de animais e plantas. 

Comprensión da exposición de traballos de compañeiros. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos simulando situacións de restaurantes. 

Exposición de preferencias de comidas e receitas. 

Presentación de mascotas. 

. 
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ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos propios a partir de textos lidos. 

Presentación coidada dos textos (marxes, limpeza, tamaño da letra). 

. 

 

2ª AVAL. 3 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre deportes e equipamento necesario para que se poidan 
practicar. 

Lectura comprensiva de textos sobre tecnoloxía e aparellos domésticos. 

 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

Xaneiro/febreiro – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación 

Presentación de 
traballos 

Participación na 
clase VOCABUL

ARIO 
B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario relativo a deportes, actividades do tempo libre, tecnoloxías 
(internet, móbiles...) e aparellos domésticos . 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en espazos deportivos e 
comerciais.. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso dos verbos modais: be allow, may, be able to, should. 

Uso do Past simple. 

Uso e dominio de instrucións 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Presentación de diferentes deportes. 

Descrición de diferentes produtos. 

Pronunciación correcta do novo vocabulario. 

Correcta discriminación de verbos en past simple rematados en -ed 
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INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) de compras de móbiles. 

Simulación de compras de equipamentos deportivos ou relacionados co 
tempo libre. 

Diálogos que traten temas deportivos, de lecer ou tecnolóxicos. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Composición de textos sobre o seu deporte favorito. 

Descrición do seu teléfono móbil ou aparato de tecnoloxía máis valorado. 

4 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos relacionados co mundo do espectáculo, música e artes 
escénicas. 

Análise de publicacións sobre a xeografía e historia do lugar no que se vive. 

Interpretar guías turísticas. 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

 

Febreiro/marzo – 15 
sesións 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Coñecer vocabulario sobre a xeografía e historia. 

Vocabulario e expresións relacionadas co turismo 

Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Uso do presente continuo e – be going to- para expresar o futuro. 

Dominio de pasado de verbos irregulares de uso común. 

Uso da correcta puntuación. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

Interpretación de guías turísticas.. 

Expresións coloquiais da conversa para describir lugares turísticos. 

Discriminación auditiva de vocabulario de escrita semellante 
(desert/dessert). 
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B5.1. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposición- crítica da película favorita. 

Presentación de guía turística do lugar en que viven. 

Intercambio de opinións sobre plans de viaxe ( lugar, actividades, medio de 
transporte...). 

 

 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos sobre as súas películas favoritas. 

Presentación da súa propia guía sobre o lugar no que viven como reclamo 
turístico. 

Redacción sobre os plans de viaxe, reais ou ficticios. 

. 

 

3ª AVAL. 5 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de descricións de situación reais ou imaxinarias no futuro. 

 

Libro dixital, 
materiais do 
departamento e 
libro de texto. 

 

. 

Abril/maio – 15 
sesións 

Exame de 
avaliación, 
presentación de 
traballos e 
traballo en clase 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre ciencia ficción. 

 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Formación e uso do future simple con will e There will be. 

Present continuous e Be going to…con significado de futuro. 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de audicións ou películas de temas sobre o futuro. 

Discriminación do novo vocabulario aprendido. 

Preguntas relacionadas co futuro. 

Os sons /v/ /b/ /ʤ/ e /g/. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

Reprodución dos plans do futuro traballados. 

Exposición das súas opinións . 
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B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Debate sobre o pensar de cada quen. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Redacción de textos expresando a opinión sobre o futuro. 

Escribir diálogos entre amigos que planifican un evento. 

 

Redacción sobre como se ve no 2050. 

6 LECTURA B3.1. 

B3.2 

Lectura de textos que expresan desexos futuros relacionados con acción ou 
hábitos pasados. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio/Xuño – 15 
sesións 

 

VOCABUL
ARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Expresións de tempo e adverbios de modo, lugar e tempo. 

As exclamacións: What a great idea!/What a wonderful holiday!... 

GRAMÁTI
CA 

B5.8. Used to. 

Tempos verbais pasados en todas assúas formas. 

COMPRO
RAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Comprensión de textos con predición de futuro. 

Sons /ʧ/, /ʃ/, /θ/ e /ð/. 

 

 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

Exposición oral dos textos escritos 

Comparación das diferentes experiencias e plans. 

Representar o seu sentir apoiándose en frases curtas. 
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B5.5. 

B5.7. 

ESCRITUR
A 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Elaboración de textos curtos escritos sobre soños e metas. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B3.2 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

ortográficas e os signos de puntuación. EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 
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elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CD indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

5-6 LECTURA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.
4. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCABU B5.6. PLEB5. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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LARIO B5.7. 7. CAA 

CSC 

CCEC 

suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.
6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de 
puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos 
e outros textos, para facerse comprensible 
case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.
2. 

CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 
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B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

CCEC directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito. 

EC 

PLEB2.
4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.
5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.
9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

 PLEB4.
7. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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2º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.3. 

Lectura de textos extraídos (e adaptados) de internet sobre algunha ONG. 

Lectura dun texto descritivo.  

Artigos informativos. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario relacionado co instituto e a escola: horarios, materias, 
materiais, etc. 

Vocabulario sobre actividades de tempo libre. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A expresión da cantidade: thereis/there are, 
quantificadores,Howmuch/howmany 

O presente simple e o presente continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.2. 

B1.3. 

Comprensión de conversas no ámbito escolar. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B5.1 

B5.4. 

B5.5. 

Falar sobre actividades e afeccións. 

Realizar unha descrición dunha foto oralmente e contestar preguntas sobre 
ela. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Descrición dunha foto. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

Comprensión da información contida en diversos artigos de noticias da 
prensa. 

Libro de texto, 
materiais 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de un texto sobre viaxes. 

Lectura sobre personaxes e a súa biografía. 

dixitais e 
propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre noticias na prensa. 

Vocabulario sobre eventos vitais das persoas e a súa biografía. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado simple e de used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Comprensión de diálogos sobre noticias e historias da prensa. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre as noticias da prensa. 

Comentar os hábitos e costumes persoais. 

Preguntas sobre personaxes famosos. 

Realizar recomendacións de películas ou actividades a realizar e invitar a 
outras persoas a estas actividades. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Redacción de fichas de datos e breves biografías de personaxes. 

Elaboración de liñas temporais. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

Diarios de viaxe e vacacións. 

Descricións de lugares turísticos e de hoteis. 

Descrición do turismo no século XIX. 

Obter información dunha páxina web sobre hoteis. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 
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B5.4 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O adxectivo descritivo de lugares. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. A comparación do adxectivo (formas comparativa e superlativa). 

Gradación do adxectivo con enough, too, as... as. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Programas de radio/TV sobre vacacións. 

Descricións de lugares. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Comparar diferentes lugares. 

Descrición dun hotel. 

A pronuncia de sons que non se corresponden directamente coa grafía: /k/ 
e /s/ 

Planeando unhas vacacións. 

Indicar enderezos e direccións. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Describir un resumo dunha viaxe. 

Escribir un email a un hotel solicitando información dos servizos e 
habitacións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Artigos sobre actividades en diferentes países. 

Texto sobre as casas no mundo. 

 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. O tempo atmosférico. 
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Adverbios de modo. 

A familia. 

A casa. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Preguntas de suxeito e de obxecto 

 

COMPR 
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Unha entrevista radiofónica. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Preguntar sobre o tempo que fai. 

Unha conversa telefónica. 

Comparar actividades que realizan diversas persoas. 

Obter información sobre a familia doutras persoas. 

Pronuncia de  /s/, /z/ e /iz/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Un perfil persoal. 

Descrición de casas. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

O relato de crimes. Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB B5.6. Vocabulario sobre crimes e delitos. 
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ULARIO 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Forma e uso do pasado continuo. 

Contraste do pasado simple e continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

A historia de crimes. 

Comprensión de casos xulgados. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer hipóteses sobre o pasado. 

Adiviñar opcións verdadeiras entre varias propostas. 

Pronuncia de /d/. 

Interrogatorio sobre un crime. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar un crime ou delito, secuenciando as ideas. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre un transporte do futuro. 

lectura sobre os festividades ecolóxicas: o día da terra e o día sen coches. 

Obter información de cadros de horarios de transportes. 

Gráficos para representar información numérica complementaria. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre transportes e o medio ambiente. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Os tempos verbais de futuro: will, going to e presente continuo. 



Programación do departamento de inglés 

 

53 

Primeira e segunda condicional (if, unless). 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Audio sobre os medios de transporte máis eficientes e convenientes. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Facer predicións sobre o futuro. 

Relatar plans de futuro e preguntar sobre eles. 

Comparar como se resolven situacións hipotéticas. 

Pronuncia das consoantes finais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Relatar plans de futuro. 

Realizar predicións de futuro. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre experiencias persoais pasadas e plans de futuro. 

Páxinas web informativas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Adverbios for e since. 

Actividades diarias e ocasionais. 

Adxectivos que describen o estado das persoas. 

As redes sociais. 

GRAM B5.7. Forma e uso do pretérito perfecto simple. 
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ÁTICA Tagquestions. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

BB5.1. 

Entrevista ao gañador dun récord Guiness. 

Conversa sobre unha lista de desexos por cumprir. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Conversa sobre listas de asuntos pendentes. 

Comparación de experiencias. 

Preguntar sobre experiencias persoais. 

Realizar unha enquisa. 

A pronuncia dos ditongos //, /a/, /u:/ 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Crítica dun programa de televisión. 

A entrada nunha rede social ou blog. 

Lectura sobre unha anécdota olímpica pasada. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

Lectura sobre a correcta nutrición. 

Texto sobre a alimentación de famosos. 

Texto sobre os requisitos dun deportista de élite. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre alimentación e hábitos alimenticios y forma física. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. Verbos modais: can, must eshould. Formas e uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

Monólogos sobre hábitos alimenticios. 

Diálogo sobre proxectos escolares. 
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B1.3. 

BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Discusión sobre estilos de vida. 

Dar consellos. 

Compartir información. 

Pronunciación de /s/ e //. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

O artigo xornalístico. 

O texto breve nas redes sociais e as abreviaturas. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4 

A comprensión de diálogos. 

Texto sobre os códigos de etiqueta para diferentes circunstancias. 

Lectura sobre a correcta administración do presuposto persoal. 

Lectura sobre os uniformas e roupas inusuais. 

O texto anunciando a venda de artigos varios en internet. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a roupa e a moda. 

Adxectivos referidos á moda. 

Adxectivos rematados en –able. 

GRAM
ÁTICA 

B5.7. O estilo indirecto. 

Xerundio e infinitivo. 

COMPR
ORAL 

B1.1 

B1.2. 

B1.3. 

Un audio sobre moda nun país. 

Diálogos sobre hábitos de compra. 
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BB5.1. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

Relatar as palabras de terceiras persoas. 

Diálogo chegando a acordos sobre algo que mercar. 

Diálogo nunha tenda para mercar roupa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

Texto sobre a moda. 

Redacción de anuncios para vender obxectos persoais en internet. 

 

RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT.C
ONTIDO
S 

IDENT. 
ESTÁND
AR 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 LECTURA B3.1 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 

70% ALTO SI      
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 idade e no seu contexto escolar. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70% BAIXO SI      

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD  

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70% MEDIO  SI     

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc 

70% ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  

COMPR/ 
EXPR 

B1.1. 
B1.2 

PLEB1.
1. 

CCL 

CD 

Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 

70%
  

ALTO  SI     
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ORAL 

 

B1.3. CCEC 

CSC 

agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

PLEB1.
3. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

70%
  

ALTO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B2.2. 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB2.
1. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, 
cunha pronuncia comprensible, e persevera 
no seu uso aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70% MEDIO  SI     

PLEB2.
6. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

70%
  

ALTO  SI     

ESCRITU
RA 

B4.1. 
B4.2. 

PLB4.1. CCL 

CAA 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 

70%
  

ALTO SI  SI SI   



Programación do departamento de inglés 

 

59 

 B5.2. CSC 

CCEC 

CD 

características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 

PLB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

70% BAIXO SI  SI    

PLB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

70% ALTO SI      

 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 
B3.2. 
B5.2. 
B5.3. 

PLB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

70% ALTO    SI SI  

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

MEDIO    SI SI  
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VOCABU
LARIO 

B 5.6. PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO SI    SI  

GRAMÁT
ICA 

 

B5.7. 

 

PLB4.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

70%
  

ALTO   SI SI   

PLB4.6 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70%
  

ALTO   SI  SI  

PLEB5.
3. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 

70%
  

ALTO  SI     

PLB5 5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

ALTO SI    SI  
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COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
2. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB1.
6 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de 
información e expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
4. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o 
lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB2.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Participa en conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

70%
  

MEDIO  SI     

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B4.2. 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 

70%
  

ALTO SI  SI  SI  
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B5.2. CCEC 

CD 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo 

PLB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 

70%
  

MEDIO   SI    

 

7-9 LECTURA B3.1. 

B3.2. 

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

PLB3.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

70%
  

ALTO SI   SI   

PLB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

70%
  

ALTO SI      

PLB3.6. CAA 

CSC 

Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel. 

70%
  

ALTO    SI   
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CCEC 

VOCABU
LARIO 

B5.6 PLEB1.
2. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

70%
  

ALTO  SI     

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

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

70%
  

ALTO   SI SI SI  

GRAMÁT
ICA 

B5.7. PLB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
  

MEDIO SI      

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO SI      
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COMP./ 
EXPR. 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

PLEB1.
5. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada 
con claridade e cunha velocidade media, pero 
con pausas. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLEB1.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 

70%
  

MEDIO  SI     

INTERAC
CIÓN 

B1.3. 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B5.3. 

PLEB2.
7. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

 

Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo 
ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

70%
  

MEDIO  SI     

PLB4.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 

70%
  

MEDIO   SI  SI  
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cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais 

PLB4.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e 
a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan 
e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B4.2. 

B5.2. 

PLB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de 
realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

70%
  

MEDIO     SI  

PLB4.6. CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. CCL. 

70%
  

MEDIO   SI  SI  

PLB5.6. CD 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

70%
 
  

MEDIO  SI   SI  

PLEB5.
8. 

CCL 

CD 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 

70%
  

MEDIO  SI  SI   
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CCEC teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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3º ESO: INGLÉS 

 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Descrición de lugares. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre accidentes xeográficos e lugares da cidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O verbo be (am, is, are, thereis/are, therewas/were) 

Os tempos verbais: presente simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descrición de lugares. 

Os sons vocálicos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Enderezos: dar e seguir instrucións. 

A presentación persoal ante os demais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

Organización básica do texto. 

Aprender a revisar o texto escrito 
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B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Textos sobre personaxes históricas e do pasado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Outubro/novembro – 
9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre viaxes e sentimentos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: pasado simple e continuo: forma e diferenzas no uso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogos sobre viaxes. 

Pronunciación: as sílabas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Diálogos sobre viaxes. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

O texto narrativo. 

O uso da puntuación: as comiñas. 
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B5.8. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre logros e actividades. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os tempos verbais: presente perfecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

A pronunciación da –edfinal dos verbos. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Exposicións orais. 

A entrevista de traballo. 

A descrición física. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O curriculumvitae 

A descrición física: famosos e xente do noso contorno. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Ler textos sobre comidas e a alimentación. 

Lectura comprensiva de menús en restaurantes. 

Cultura: A comida e as celebracións festivas. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 
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Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

propios. 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario pertencente ao campo da comida e a alimentación. 

Expresións orais relacionadas coas interaccións en establecementos de 
restauración. 

Adxectivos que permitan falar da comida e comparar diferentes pratos ou 
produtos alimenticios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. As estruturas comparativas: comparativa (-er, more), superlativa (-est, 
most), comparativas de igualdade (as... as), too e enough. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Descricións de comidas. 

O acento na oración. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Interacción oral (role play) en situacións en establecementos de hostalaría. 

Debates que traten temas relacionados coa comida e alimentación. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

Elaboración de menús. 

Redacción dunha crítica nun restaurante. 
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B5.8. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Artigo sobre viaxes. 

Artigo xornalístico sobre accións positivas no contorno. 

Textos sobre viaxes curiosos de certos personaxes. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Obxectos empregados nas viaxes. 

Viaxes e medios de transporte empregados. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Tempos para a expresión do futuro (futuro simple, futuro continuo, going to 
e presente continuo). 

Estrutura condicional de 1º e 2º tipo. 

A puntuación informal. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Plans de viaxe. 

Expresións informais na conversa. 

A pronuncia das consoantes finais. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre plans de viaxe. 

Exposición sobre algún lugar e as actividades a realizar nel, contestando ás 
preguntas do resto da clase. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

Presentación sobre algún lugar e as actividades a realizar nel. 

E-mail sobre os plans de viaxe. 
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B5.6. 

B5.8. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

Lectura sobre personaxes mitolóxicos. 

Lectura sobre a amizade nunha situación desfavorable. 

Lectura sobre un texto teatral clásico de amor. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre relacións e a personalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais (can, could, have to, must, should) 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Programa de radio sobre problemas. 

Conversacións sobre problemas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

A expresión dos consellos nunha conversa. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

A expresión do consello por escrito (carta, email) 

Redacción do proxecto dunha viaxe. 
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B5.8. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B3.2 

As novas da semana. 

Artigos xornalísticos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o crime. 

Conectores de finalidade. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Pasiva en presente simple e pasado simple e iniciación a outros tempos. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Diálogo sobre a lei. 

Entrevista policial. 

Entoación das preguntas. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre un crime e transmitir información sobre el. 

Explicar palabras. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

O uso dos conectores de finalidade. 

O informe policial. 

8 LECTUR B3.1. Aprendendo sobre a natureza. Libro de texto, Maio – 9 sesións 
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A B3.2 Un artigo dunha revista. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

materiais 
dixitais e 
propios. 

 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre o mundo animal e sobre as partes do corpo. 

Adverbios de modo. 

Conectores que contrastan información. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Preguntas de suxeito e obxecto. 

Adverbios de modo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

A descrición dun animal. 

Unha lección nunha clase. 

Pronuncia das palabras unidas no discurso oral. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Realizar preguntas. 

Comparación de accións. 

Describir e comparar animais. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Informe sobre un animal. 

Conectores para contrastar información. 

9 LECTUR
A 

B3.1. Artigo sobre un inventor. Libro de texto, 
materiais 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
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B3.2 Artigos dunha revista sobre inventos. 

Comprensión xeral de textos de certa lonxitude: libros graduados de ficción 
ou non-ficción dun nivel adecuado. 

dixitais e 
propios. 

materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. 

B5.7. 

Vocabulario sobre inventos e sobre diferentes aparellos electrodomésticos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso gramatical sobre todo o visto ao longo do curso. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

Unha biografía. 

Un concurso. 

O acento da palabra. 

INTERA
CCIÓN 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

Discutir ideas. 

Falar sobre inventos, preguntando e contestando preguntas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

Ensaio sobre un invento. 

Uso de conectores que introducen información adicional. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TE
MA 
/ 
UD. 

DESTRE
ZAS 

IDENT.
CONTID
OS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSA
IS 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRIT
OS 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTU
RA 

B3.1. 

B3.2 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. PLEB5.6. CCL 

CAA 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 



Programación do departamento de inglés 

 

77 

CSC 

CCEC 

significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 

70% MEDIO  SI    EOE 
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CCEC 

CD 

e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

100% BAIXO     SI CL 

VOCAB
ULARI

B5.6. PLEB5.7. CCL Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 
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O B5.7. CAA 

CSC 

CCEC 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 

INTER
ACCIÓ
N 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

70% MEDIO SI SI    EOE 
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 CAA 

CSC 

CCEC 

aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 

 

LECTU
RA 

 

B3.1. 

B3.2 

 

PLEB3.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e 
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

100% BAIXO    SI  CL 

 

PLEB3.4. CCL  Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia, ou consulta 

100% BAIXO     SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

VOCAB
ULARI
O 

B5.6. 

B5.7. 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAM
ÁTICA 

 

B5.8. 

 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

PLEB5.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

70% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

COMP
R/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B5.1. 

PLEB1.2. CCL  

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque 
nun aeroporto, información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no contestador 
automático dun cine), sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

100% ALTO  SI SI   EOE 
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INTER
ACCIÓ
N 

 

B1.3. 

B2.3. 

B2.4. 

B5.3. 

B5.5. 

B5.7. 

 

PLEB1.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, puntos de vista e 
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito. 

70% ALTO  SI SI   CL 

EOE 

CA 

EC 

PLEB2.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

70% MEDIO SI SI    EOE 

PLEB2.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

70% MEDIO  SI    EOE 

ESCRIT
URA 

 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3 

B5.2. 

B5.6. 

B5.8. 

 

PLEB5.9. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 

PLEB4.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 MEDIO   SI  SI CL 

CA 

EMP 

EC 
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4º ESO: INGLÉS 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS REFERENCIA 
MATERIAIS 

TEMPORALIZACIÓN E 
NÚMERO DE SESIÓNS 

PROBAS DE 
AVALIACIÓN 

1ª AVAL. UNIDA
DE 

DESTRE
ZA 

BLOQU
E 

CONTIDO 

1 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre unha actividade deportiva de risco. 

Lectura sobre a vida dun xornalista de guerra. 

Sinais de perigo e advertencia. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Setembro/outubro – 
9 sesións 

Exame de 
avaliación 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre riscos e perigos. 

Adxectivos que describen situacións e accións persoais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Usos e formas dos tempos verbais futuros; will, going to e presente 
continuo. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre un festival. 

Instrucións sobre seguridade nunha actividade. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre plans e preguntar a outros sobre os seus. 

Entrevista para o xornal escolar. 

Pronuncia de /i/ e /e/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Artigo baseado nunha entrevista para o xornal escolar. 

Redactar un texto sobre unha persoa. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

2 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dun texto sobre unha serie televisiva. 

Lectura de textos breves sobre famosos do mundo do cine, música e 
televisión. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 

Outubro/novembro – 
9 sesións 
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VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre a familia real. 

Compostos de some-, any- e no-. 

Adxectivos e pronomes relativos. 

propios. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións relativas especificativas. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Extracción de información a partir do relato dun feito histórico. 

A comprensión dunha crítica de cine. 

Extracción de información partindo dunha presentación oral. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Concurso de preguntas e respostas. 

Discusión sobre diversos aspectos dunha película. 

Alcanzar acordos sobre unha actividade en común para varias persoas. 

A pronuncia de /s/, /k/, /t/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

A crítica sobre películas e programas de televisión. 

3 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos breves e longos sobre certos misterios famosos. 

Lectura de textos narrativos de misterio. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propio. 

Novembro/decembr
o – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre misterios e fenómenos paranormais. 

O inglés británico e americano. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso e forma do presente perfecto simple, pasado simple, pasado perfecto e 
used to. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha visita guiada a un enclave asociado ao misterio. 

Audio sobre unha presentación en torno a un feito misterioso. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

Relato en parellas dunha historia de terror. 

Solicitar detalles sobre unha historia misteriosa ou incrible. 
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B5.5. 

B5.7. 

Pronuncia de /w/, /j/, //, //, /:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Relatar unha experiencia persoal de misterio. 

Entradas nun blog sobre supersticións. 

2ª AVAL. 4 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de textos sobre hábitos de adolescentes e doutras culturas. 

Lectura de textos infográficos con apoio visual. 

Lectura sobre cidades de diferentes perfís e tipos. 

Lectura sobre o acoso escolar. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Xaneiro – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre interaccións sociais entre adolescentes. 

Vocabulario sobre animais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Oracións condicionais dos tipos cero, primeiro, segundo e terceiro. 

COMPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre problemas na cidade. 

Audio de varias entrevistas para un posto como voluntario. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Conversa sobre problemas e solucións na cidade. 

Entrevista para un posto de conselleiro escolar. 

Pronuncia de /d/, /g/ e letras mudas. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun texto formal en formato email sobre un problema. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

5 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a influencia da publicidade nos hábitos de compra. 

Lectura sobre estratexias de marketing. 

lectura sobre a historia do diñeiro e os medios de pago. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Febreiro – 9 sesións 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre marketing, compras e publicidade. 

A linguaxe telegráfica das mensaxes de texto e en redes sociais. 
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GRAM
ÁTICA 

B5.8. A estrutura pasiva en diferentes tempos verbais(afirmativa, negativa e 
interrogativa). 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha noticia. 

Audio sobre diálogos para comprar algo partindo dun anuncio publicado na 
web. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Descrición dun produto comercial. 

Conversas sobre compras nun futuro próximo. 

Diálogos nun contexto comercial. 

Conversas para decidir que mercar cun fin concreto. 

A pronuncia de /t/, // e /d/ e o acento como elemento distintivo. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dun ensaio de opinión. 

6 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura de entrevistas a expertos en medioambiente. 

Lectura sobre accións medioambientais. 

Lectura sobre unha paraxe medioambientalmente interesante. 

Extracción de información sobre diferentes experiencias vacacionais. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Marzo – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre o medio ambiente e reciclaxe. 

Vocabulario sobre destinos turísticos vacacionais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. O estilo indirecto e os verbos empregados. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio dunha entrevista na radio a un experto medioambiental. 

Unha enquisa: as contestacións dos enquisados. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Contar a terceiras persoas o que dixeron outras. 

Realizar enquisas sobre os hábitos medioambientais. 

Diálogo de chegada a un hotel. 

Pronuncia de //, //, //, /u:/ 
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ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redacción dunha experiencia de viaxe vacacional. 

Redacción dunha entrada de blog sobre unhas vacacións. 

 

3ª AVAL. 

7 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a saúde dun cantante famoso. 

Lectura dun texto sobre fobias. 

Lectura de emails. 

Lectura comprensiva e reflexiva de obras longas de ficción ou non-ficción. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Abril – 9 sesións Exame de 
avaliación 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre as partes do corpo e os problemas de saúde habituais. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Os verbos modais: uso e forma de may, might, be able to, could, should, 
must, have to, need. 

 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Unha discusión sobre a saúde en deportistas. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Facer especulacións sobre situacións hipotéticas. 

Dar consellos sobre saúde. 

Diálogos na consulta do médico. 

A pronuncia de /i:/ e /ai/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escribir un email informal sobre un problema de saúde puntual. 

Redactar resumes ou descricións de personaxes de algún libro de lectura. 

8 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura dunha entrada de blog sobre persoas con deficiencias sensoriais. 

Lectura de textos sobre lugares no mundo e as experiencias dos viaxeiros 
neles. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

 

Maio – 9 sesións 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Vocabulario sobre os sentidos. 

Adxectivos descritivos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Uso do infinitivo e do xerundio. 
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COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audio sobre unha discusión sobre un experimento. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre os sentidos e a súa importancia. 

Conversar sobre un mesmo e o que se fai. 

Falar sobre unha experiencia persoal e discutir sobre ela. 

Indicar e pedir direccións para chegar a un enderezo. 

Pronuncia de //, //, /u:/. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Redactar un texto sobre unha experiencia persoal. 

Escribir entradas de blog sobre lugares diversos. 

9 LECTUR
A 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

Lectura sobre a situación persoal no instituto de educación secundaria. 

Lectura dun texto sobre experiencias internacionais e de futuro. 

Lectura dun email de solicitude. 

Libro de texto, 
materiais 
dixitais e 
propios. 

Libro de texto, 
materiais dixitais e 
materiais propios. 

 

VOCAB
ULARIO 

B5.6. Tipos de palabras e estratexias para coñecelas. 

Os prefixos e sufixos. 

GRAM
ÁTICA 

B5.8. Repaso dos diferentes tempos verbais aprendidos este curso. 

Repaso dos verbos modais. 

Repaso de oracións relativas, condicionais, pasivas e estilo indirecto. 

COMPR
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

Audios sobre experiencias internacionais de adolescentes. 

INTERA
CCIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

Falar sobre experiencias propias diversas. 

Diálogos sobre plans de futuro. 

ESCRIT
URA 

B4.1. 

B5.2. 

Escritura dun email de solicitude. 

Escritura dun CV online. 
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RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

TEMA / 
UD. 

DESTREZA
S 

IDENT
.CONT
IDOS 

IDENT. 
ESTÁNDA
R 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES GRAO 
CONS
ECUCI
ÓN 

PESO 
CUALIFI
CACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (PESO DE CADA 
ELEMENTO EN NOTA POSTERIOR) 

TEMAS 
TRANSVERSAI
S 

EXAME 
ESCRITO 

PROBAS 
ORAIS 

PRESEN
TACIÓN 

TRABAL
LO 
LECTUR
A 
LIBROS 

TRABAL
LOS 
ESCRITO
S 

CL-EOE-CA-
TIC-EMP-EC-
PV 

1ª AVALIACIÓN 

1-3 

 

LECTURA B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% MEDIO    SI  CL 

CA 

TIC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO   SI   CL 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 

100% MEDIO   SI   CL 

CA 
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CSC 

CCEC 

CD 

sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

TIC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% MEDIO   SI   CL 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% MEDIO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 

70% MEDIO  SI SI   CL 

EOE 
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mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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CCEC vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

ESCRITU
RA 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI SI SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 
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persoa plurilingüe. 

2ª AVALIACIÓN 

4-6 

 

LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

EC 
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CCEC lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

100% ALTO SI SI  SI SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR/ 
EXPR 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 



Programación do departamento de inglés 

 

95 

B5.7. CCEC nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 
que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 
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PLEB4.4.  CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

EOE 

CA 

TIC 

3ª AVALIACIÓN 

7-9 LECTURA 

 

B3.1. 

B5.3. 

B5.4. 

PLEB3.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses, e analiza 
a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

CA 

TIC 
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datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

PLEB3.4. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosa-
das; recoñece ideas significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica as 
conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

70% MEDIO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comprende correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

PLEB3.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

70% ALTO  SI SI SI  CL 

 

VOCABU
LARIO 

B5.6. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

100% MEDIO SI SI  SI SI CL 

EOE 
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PLEB5.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza un léxico relativamente 
rico e variado, o que implica, entre outros, o 
emprego de sinónimos de uso máis frecuente 
e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

70% ALTO SI SI   SI CL 

EOE 

GRAMÁT
ICA 

B5.8. PLEB5.5. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases 
feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

70% ALTO SI SI SI  SI CL 

EOE 

COMPR. 
ORAL 

B1.1. 

B5.1. 

PLEB1.4. CCL 

CSC 

Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

INTERAC
CIÓN 

B2.1. 

B5.1. 

B5.5. 

B5.7. 

PLEB1.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB1.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida pedir 

70% MEDIO  SI SI   EOE 

EC 
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que se lle repita, ou que se re-formule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

PLEB1.8. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de 
hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB5.1. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Exprésase cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

70% ALTO  SI SI   EOE 

EC 

PLEB4.3. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as convencións e as 
normas de cortesía. 

70% ALTO  SI SI SI  EOE 

EC 

ESCRITU
RA 

 

B4.1. 

B5.2. 

PLEB4.2. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 

70% MEDIO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.4.  CCL Escribe correspondencia persoal e participa 
en foros, blogs e chats nos que describe 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 
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CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

experiencias, impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, 
e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que 
lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

CA 

TIC 

PLEB4.6. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe o seu currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

100% MEDIO     SI CL 

CA 

TIC 

PLEB4.8. CCL 

CAA 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

70% ALTO SI  SI SI SI CL 

CA 

TIC 

PLEB5.7. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

70% ALTO   SI  SI CL 

CA 

TIC 
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PESO DE CADA ELEMENTO NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO –  INGLÉS 3º & 4º ESO 

Exame ou exames de avaliación (cos apartados seguintes): 60% A proporción de exercicios 
gramaticais e de escrita 
variará segundo as 
necesidades, podendo 
pactarse co alumnado de 
cada grupo. 

 Exercicios de gramática, vocabulario e/ou 
comprensión lectora 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Sempre se desbotará o 
número de acertos que se 
corresponda coa 
realización do exercicio ao 
chou ou cun coñecemento 
do aspecto moi básico. 

Redaccións e desenvolvemento de diálogos 
sobre circunstancias comunicativas 

(20%-40%) do 
60% anterior 

Rúbrica 1 

Notas por actividades de clase de interacción oral 10% Rúbrica 2 

Redaccións de clase (media de todos os traballos recollidos) e 
demais traballos escritos realizados na aula 

20% Rúbrica 1 

Comprensión e elaboración do traballo sobre o(s) libro(s) de 
lectura adaptado(s) 

10% Rúbrica 3 

 

 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIÁLOGOS E CIRCUNSTANCIAS COMUNICATIVAS – 
RÚBRICA 1 

 4 3 2 1 

Extensión O diálogo é moi 
elaborado e as 
intervencións son 
suficientemente 
amplas para transmitir 
a mensaxe 
adecuadamente. 

Transmítese a 
mensaxe 
adecuadamente pero 
dunha forma breve. 

A mensaxe non se 
transmite dunha forma 
suficientemente 
axeitada e/ou 
édemasiado breve. 

As intervencións son 
excesivamente breves 
e non acertadas para a 
situación 
comunicativa. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade nesta 
situación 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 
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comunicativa. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregadosson  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Comprensión do 
compañeiro/a e 
adecuación da 
resposta 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é 
completa (tal e como 
se ve na resposta 
proporcionada) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro de 
intervención é boa 
pero con limitacións 
(necesitando 
aclaracións ou 
reformulacións) 

A comprensión das 
mensaxes do 
compañeiro é limitada, 
non sendo a resposta 
adecuada en todos os 
casos. 

Apenas existe 
comprensión da 
mensaxe do 
compañeiro e polo 
tanto a resposta é 
inadecuada. 

Linguaxe non verbal Apóiase á palabra de 
forma moi adecuada 
coa expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma bastante 
adecuada con bastante 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Apóiase á palabra de 
forma moi limitada 
con moi pouca 
expresividade, 
actuación e linguaxe 
non verbal en xeral. 

Non hai apoio da 
palabra con linguaxe 
non verbal que axude 
a transmitir a 
mensaxe. 

Preparación A intervención 
realizada é resultado 
da preparación dun 
vocabulario, estruturas 
que se utilizan de 
forma natural, como 
se estivesen integradas 
no sistema lingüístico 
do alumnado. 

A intervención 
realizada é resultado 
de certa preparación 
dun vocabulario, 
estruturas que se 
utilizan con certa 
axilidade, como se 
estivesen parcialmente 
integradas no sistema 
lingüístico do 
alumnado. 

A intervención 
realizada fai uso de 
certos elementos 
específicos que non 
parecen integrados no 
sistema lingüístico do 
alumado polo seu uso 
forzado e pouco fluído. 

A falta de preparación 
fai que non se 
empreguen elementos 
novos de vocabulario, 
expresión e estruturas 
que enriquecerían e 
facilitarían a situación 
comunicativa. 

Orixinalidade A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
enriquecelo e aportar 
diversos elementos de 
colleita propia que lle 
dan un carácter 
orixinal. 

A intervención no 
diálogo, partindo da 
situación dada, busca 
aportar algún 
elemento de colleita 
propia que lle certa 
orixinalidade. 

A intervención no 
diálogo intenta ser 
breve pero tamén se 
introduce algún 
elemento orixinal. 

A intervención no 
diálogo limítase a 
presentar unha 
situación básica, 
buscando resolvela da 
forma máis breve e 
sinxela posible. 

 

 

REDACCIÓNS DE CLASE E TRABALLOS ESCRITOS – RÚBRICA 2 

 4 3 2 1 

Extensión O texto escrito 
axústase aos 
parámetros 

O texto escrito 
aproxímase aos 
parámetros 

O texto escrito ten 
unha lonxitude que 
supera a metade da 

O texto escrito non 
chega a ser da 
metade da lonxitude 
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prescritos de 
lonxitude do texto. 

prescritos de 
lonxitude do texto. 
(mínimo 90% da 
lonxitude mínima) 

lonxitude mínima 
prescrita. 

mínima prescrita. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas. 

A lingua ten certa 
corrección gramatical,  
tendo en conta o tipo 
de texto, con algún 
pequeno erro que non 
impide a comprensión 
ou empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical ou uso 
gramaticalmente 
inadecuado dos 
termos empregados. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as 
mensaxes 
adecuadamente. Os 
elementos novos non 
están integrados no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento e axústase 
ao tipo de texto. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
texto. Hai algún uso 
puntual inadecuado de 
elementos 
gramaticais. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 
Non se ve 
aproveitamento de 
elementos e estruturas  
adquiridos 
recentemente. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo e o tipo 
de texto. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos para a 
situación 
comunicativa. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados non son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
as mensaxes que a 
situación comunicativa 
require. 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comunicación. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para a 
situación comunicativa 
concreta dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
comunicación. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto 

O texto está 
organizado en 
partes que se 
corresponden con 
parágrafos, tal e 
como require a 
temática do mesmo. 

O texto parece ter 
certa estrutura, 
podendo 
distinguirse algunha 
parte pero non 
todas as que serían 
necesarias. 

O texto ten algunha 
estrutura pero non 
se diferencian 
parágrafos de 
acordo coa temática 
de cada parte. 

O texto non ten 
unha organización 
temática lóxica 
como requiriría. 

Cohesión e 
coherencia 

A organización do 
texto vese apoiada 
por un bo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso é suficiente 
ordenando e 
xerarquizando a 
información, 
facilitando a 

A organización do 
texto vese apoiada 
por certo uso de 
conectores que lle 
dan cohesión e 
coherencia. O seu 
uso contribúe á 
ordenación e 
xerarquización da 
información, 
facilitando a 

O texto non ve 
apoiada a súa 
organización cun 
uso de conectores 
que lle dean 
suficiente cohesión 
e coherencia, sendo 
estes demasiado 
básicos para 
transmitir ideas e 
relacións complexas. 

O texto carece de 
elementos de 
cohesión e 
coherencia, non 
existindo conectores 
nin elementos que 
proporcionen 
información sobre a 
xerarquización ou 
relación das ideas 
expostas. De existir 



Programación do departamento de inglés 

 

104 

comprensión. O uso 
de conectores é rico 
e adecuado ao nivel 
do alumnado. 

comprensión. O uso 
de conectores é 
suficiente para o 
nivel do alumnado, 
aínda que podería 
ser máis rico. 

O uso de conectores 
é claramente in 
suficiente para o 
nivel do alumnado. 

algún, este sería 
“and”. 

Puntuación e 
convencións 
ortográficas 

O autor non comete 
faltas de puntuación 
nin respecto a 
convención 
ortográficas: 
maiúsculas, puntos 
e aparte, etc. 

O autor comete 
unha ou dúas faltas 
de puntuación ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
domina este 
aspecto. 

O autor comete de  
tres a catro faltas de 
puntuación e/ou 
convencións 
ortográficas nun 
texto de lonxitude 
adecuada. En xeral 
non acaba de 
dominar este 
aspecto. 

O autor comete 
moitas faltas de 
puntuación e 
convencións 
ortográficas, 
indicando que non 
ten asimilado este 
aspecto. 

 

TRABAJOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LIBROS GRADUADOS – 
RÚBRICA 3 

 4 3 2 1 

Extensión e 
adecuada utilización 
do guión 
proporcionado 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado 
axustándose ás 
indicacións sobre 
aspectos a tratar e 
lonxitude dos 
apartados. 

O alumnado segue o 
guión 
proporcionado pero 
non se axusta 
totalmente ou 
nalgún apartado ás 
indicacións (por 
exemplo en 
lonxitude) 

O alumnado realiza 
un traballo con unha 
lonxitude moi 
inferior á requirida 
ou omitindo algún 
dos apartados ou 
indicacións 
proporcionadas. 

O alumnado non 
seguiu o guión, 
tratando só algún 
aspecto básico, 
como se non se 
correspondese coas 
indicacións 
proporcionadas. 

Corrección 
gramatical 

En todo momento a 
lingua que se emprega 
ten corrección 
gramatical segundo os 
aspectos estudados, 
evitando aquelas 
estruturas non 
coñecidas pero 
beneficiándose dos 
elementos e estruturas 
recentemente 
estudados. 

A lingua ten bastante 
corrección gramatical, 
con algún pequeno 
erro que non impide a 
comprensión ou 
empregando 
erroneamente 
estruturas non 
completamente 
dominadas. 

A mensaxe 
transmítese con certa 
eficacia a pesar da 
falta de corrección 
gramatical e mal uso 
de certos elementos e 
estruturas en diversas 
ocasións. 

A falta de corrección 
gramatical impide 
poder transmitir as o 
contido do libro, 
opinión, descrición de 
personaxes, etc. 
Adecuadamente. 

Variedade 
gramatical 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
ampla segundo as 
estudadas ata o 
momento. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é ampla 
pero non aproveita 
todos os recursos 
estudados e que serían 
de utilidade neste 
traballo do libro. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é moi 
limitada mesmo se se 
consigue a 
comunicación efectiva. 

A variedade de 
estruturas gramaticais 
empregadas é 
claramente 
insuficiente para o 
propósito 
comunicativo. 

Riqueza e do 
vocabulario e 
expresións 
comunicativas 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son  
amplos e integran 
vocabulario propio con 
outro adquirido na 
lectura do libro. 

O vocabulario e 
expresións 
empregados son 
suficientemente 
amplos para transmitir 
o contido do libro así 
como diversos 

O uso dun vocabulario 
e expresións 
insuficientes limita a 
eficacia comunicativa 
e a transmisión de 
contidos sobre o libro 
lido. 

A falta de riqueza no 
vocabulario 
empregado impide 
unha adecuada 
comprensión do 
traballo realizado 
sobre o libro. 
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aspectos sobre este 
aínda que poida haber 
algún pequeno erro. 
Pode non haber 
integración do 
vocabulario do libro no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

Adecuación do 
vocabulario 

O vocabulario 
empregado é o máis 
adecuado para falar 
sobre o lido polo 
alumnado dentro do 
dispoñible tendo en 
conta o xa estudado. 

O vocabulario 
empregado é 
adecuado pero existen 
outros termos máis 
axustados que non se 
empregaron. O 
vocabulario do libro 
non se ve integrado no 
sistema lingüístico do 
alumnado. 

O vocabulario 
empregado non é o 
máis adecuado ao 
contexto limitando a 
análise do lbro. 

O vocabulario 
empregado é 
claramente 
inadecuado para o 
contexto, impedindo 
ou dificultado 
grandemente a 
comunicación. 

Organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
correctas e 
adecuadas á 
información que se 
pretende transmitir. 

A organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas son moi 
limitadas para a 
información que se 
pretende transmitir, 
non sendo posible 
entender a 
información 
transmitida. 

Hai unha falta de 
organización do 
texto, cohesión, 
coherencia e 
convencións 
ortográficas que 
impiden a adecuada 
organización das 
ideas expresadas. 

Presentación A presentación é 
moi adecuada: folios 
en branco escritos 
por unha cara, con 
boa letra e clara, 
con apartados ben 
diferenciados, unha 
portada limpa e 
sobria, nome na 
portada, marxes 
estándar, e liñas con 
separación 
adecuada que 
faciliten a lectura. 

A presentación é 
bastante adecuada: 
folios en branco 
escritos por unha 
cara, con letra clara, 
con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación pode 
non contemplar un 
dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

A presentación non 
contempla dous ou 
máis dos seguintes 
elementos: folios en 
branco escritos por 
unha cara, con letra 
clara, con apartados 
diferenciados, 
portada, nome na 
portada, marxes, e 
liñas con certa 
separación entre si. 

Comprensión do 
texto 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
incluso de aspectos 
menores, expresada 
sempre dentro da 
lonxitude do 
resumo. 

Hai unha boa 
comprensión do 
contido do texto, 
expresada sempre 
dentro da lonxitude 
do resumo. 

Hai unha certa 
comprensión do 
contido do texto, 
aínda que se perden 
aspectos 
importantes que 
afectan á trama. 

Non hai 
comprensión do 
contido do texto, 
aparecendo 
meramente tópicos 
ou aspectos xerais 
que non supoñen 
unha lectura previa. 

Personaxes Os personaxes do 
texto están ben 
retratados, incluíndo 
as relacións 
existentes entre 
eles, o seu peso na 

Os personaxes do 
texto están 
retratados, incluíndo 
polo menos dous 
dos seguintes 
aspectos: as 

Sobre os personaxes 
do texto existe certa 
información, polo 
menos o seu 
aspecto físico ou 
relación coa acción. 

Só aparecen os 
nomes dos 
personaxes, sen 
máis información 
sobre eles. 
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acción, o seu 
aspecto físico e a 
súa personalidade. 

relacións existentes 
entre eles, o seu 
peso na acción, o 
seu aspecto físico e 
a súa personalidade. 

Reflexión persoal Hai unha profunda 
reflexión persoal 
que indica unha 
lectura crítica da 
obra, e moi boa 
comprensión de 
todos os seus 
aspectos. 

Hai bastante 
reflexión persoal 
que indica unha boa 
lectura e 
comprensión da 
obra. 

Hai algún elemento 
de reflexión persoal 
no traballo. 

Non existe a 
reflexión persoal no 
traballo. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE ITI 

Os principios metodolóxicos que se terán en conta na materia de Investigación e tratamento da información serán 

os seguintes: 

• Utilizando a metodoloxía SEM, partirase dos centros de interese do alumnado e tomará decisións sobre a 

temática dos diversos traballos a realizar. 

• O alumnado será parte activa das decisións de aula: temas a tratar, enfoques no tratamento dos temas, 

etc. 

• Valorarase a implicación do alumnado e a súa creatividade á hora de abordar os temas e actividades 

propostos. 

• O alumnado realizará o traballo da materia no horario de clase (salvo casos excepcionais), organizando o 

tempo dispoñible a fin de cumprir os prazos. 

• A organización e o traballo autónomo será un importante elemento a traballar na aula, mantendo sempre 

un bo ambiente de traballo, que non quere dicir de silencio total, senón amigable para o traballo. 

• As TIC, na forma de dotación Abalar, será parte fundamental do traballo, sen descartar as fontes 

documentais tradicionais. Buscarase unha integración de ambos mundos e formas de traballo. 

• A profesora traballará como facilitadora, dando ideas, solucionando problemas, suscitando preguntas 

para que o alumnado teña unha parte activa no proceso de aprendizaxe. 

• O alumnado será parte activa da súa avaliación e da avaliación dos compañeiros de clase, asumindo os 

criterios propostos polo grupo para avaliar. 

• Os materiais realizados terán visibilidade fóra da aula a través da súa difusión posterior na internet. 

• Aproveitarase o uso da plataforma educativa Edixgal para impartir a materia e facilitar o seu 

coñecemento de cara a outras materias. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA DE INGLÉS  

En canto á metodoloxía empregada intentarase conseguir sempre un equilibrio en canto ao desenvolvemento das 

destrezas orais (listening, speaking e interaction) e escritas (reading, writing e writteninteraction): 

COMUNICACIÓN ORAL: 

• A lingua inglesa será o vehículo de comunicación preferente dentro da aula. Xa desde o primeiro curso da 

ESO as rutinas da clase desenvolveranse en inglés aínda que de forma puntual haxa que acudir á L1 dos 

alumnos para realizar algunha explicación concreta que pola súa complexidade lingüística non poida ser 

realizada en inglés. Porén, este tipo de intervencións iranse reducindo ao longo da etapa de forma que, ao 

remate da ESO a marcha da clase sexa realizada case exclusivamente en inglés. Nos grupos pertencentes á 

sección bilingüe isto será un principio esencial mentres no resto de grupos haberá unha maior 
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flexibilidade e intentarase que o uso da lingua inglesa non provoque unha falta de comprensión ou 

distanciamento do alumnado. 

• Presentaranse actividades de variados contidos e formas que permitan mellorar a comprensión oral en 

diferentes situacións comunicativas. Prestarase especial atención ás actividades de tipo role-play con 

vistas a mellorar a aprendizaxe significativa das destrezas orais dentro do marco da clase. 

• En 1º e 2º de ESO daráselles maior importancia ás palabras clave que axudan a entender as mensaxes 

globalmente, para, no segundo ciclo, chegar a conseguir captar información máis específica. 

• Nos primeiros cursos o alumnado terá que producir textos orais, tendo en conta o contido máis cá forma. 

No segundo ciclo prestarase xa máis atención á forma, rexistro e adecuación da lingua á situación 

comunicativa en xeral. 

• Ao longo de toda a ESO, as tarefas a realizar irán pasando progresivamente de situacións moi controladas 

a outras máis libres e espontáneas. 

• Farase uso, dentro do marco da clase, de materiais audiovisuais para que o alumnado poida apreciar, e 

reproducir posteriormente, os mecanismos extralingüísticos que acompañan ás destrezas orais. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

• Proporcionaráselle tempo suficiente ao alumnado para descodificar mensaxes escritas, tendo en conta a 

dificultade intrínseca das mesmas. 

• Prestarase atención especial ao dominio de claves extralingüísticas dentro da comunicación escrita: 

formato, ilustracións, contexto... 

• O alumnado debe empezar a distinguir os diferentes tipos de texto como un apoio esencial para a 

comprensión. 

• As prácticas de comprensión escrita deben contemplar en tódolos niveis un equilibrio entre as destrezas 

de lectura global (skimming) e mais de busca de información específica (scanning). 

• Debémoslle dar o tempo suficiente para que nas súas producións escritas o alumnado reflexione sobre a 

coherencia e cohesión nos seus textos. Haberá que proporcionarlle as ferramentas necesarias para que 

esta cohesión e coherencia se vaia realizando progresivamente por medios lingüisticamente máis 

complexos. 

• É, polo tanto, esencial realizar unha planificación previa á elaboración de todo texto escrito, 

proporcionando pautas sobre: formato, ortografía, puntuación, léxico... 

• Dentro das actividades ordinarias na materia de inglés, haberá que considerar a lectura de libros 

graduados (readers) en lingua inglesa. Estas lecturas serán obrigatorias para o alumnado da ESO. En 1º e 

2º curso o alumnado terá que ler un mínimo de dúas/tres obras por curso, seguindo as indicacións da 

profesora, mentres que no segundo ciclo haberá un mínimo de tres obras por curso, é dicir, unha por 

avaliación, salvo en casos excepcionais que así se consideren. Dado que se pretende fomentar a lectura 

por pracer, será o alumnado o encargado de escoller, de forma individual, as obras que pensan ler. Non 

obstante, deberá seguir as indicacións da súa profesora en canto ao nivel de dificultade das mesmas. A 

lectura dun maior número de obras cás impostas como mínimo será avaliado positivamente, 

podéndoselle esixir ao alumnado algunha proba para a comprobación da comprensión da lectura, ben na 

clase ou ben como traballo de clase. 

• Tamén se fomentará todo uso real da lingua inglesa fóra do ámbito escolar. A profesora facilitaralle ao 

alumnado os medios para que así sexa. Máis concretamente, intentarase conectar coa contorna, 

actividades que promovan o uso da lingua inglesa, proxectos eTwinning, participación en seccións 

bilingües, intercambios, etc. 

INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA 

• A interacción deberá ser en si unha destreza máis e toda a metodoloxía antes citada, tanto para as 

habilidades orais coma escritas deberá ir enfocada a posibilitar unha comunicación espontánea e fluída 

tanto de forma oral como escrita. Por iso sempre se valorará de forma especial as actividades que vaian 

encamiñadas á comunicación real, con compañeiros, a través de eTwinning ou noutros contextos reais. 

Neste sentido potenciarase o uso das novas tecnoloxías que tanto facilitan estes obxectivos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como libros de texto para este curso utilizaranse os relacionados a continuación: 

• En Investigación e tratamento da información 1º ESO non se utilizará libro de texto, senón materiais 

dixitais de elaboración propia a través da plataforma educativa Edixgal. 

• En lingua inglesa 1º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 1 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 2º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 2 (Burlington) en 

formato dixital. 

• En lingua inglesa 3º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto English in Use 3 (Burlington) en formato 

dixital. 

• En lingua inglesa 4º ESO materiais de Edixgal e o libro de texto New English in Use 4 (Burlington) en 

formato dixital. 

En toda a ESO na aula utilizarase o material dixital proporcionado por Edixgal dentro das aulas Abalar, xunto co 

material da serie New English in Use, de forma que se empregue a tecnoloxía dispoñible en beneficio do alumnado 

na medida do posible. En todo caso utilizarase a plataforma EVA como organizadora dos materiais. 

Recomendaráselle ao alumnado que dispoña dun diccionario en papel ou en soporte móbil suficiente para cubrir 

as necesidades léxicas que poidan aparecer ao longo da ensinanza secundaria. Facemos fincapé en que o 

dicionario elixido teña a mesma notación fonética (AFI) cá empregada na clase. 

O alumnado da materia de inglés deberá ler ao longo do curso unha serie de libros de lectura segundo indique o 

profesorado pero a lectura obrigatoria de readers en lingua inglesa non obedecerá en ningún momento á 

imposición de títulos concretos por parte do Departamento. Haberá unhas indicacións en canto ao nivel de 

dificultade aconsellado para cada alumno/a e, mentres estas sexan respectadas, calquera libro do gusto e interese 

do alumnado será aceptado. A tal efecto entregaráselle ao alumnado unha folla con indicacións respecto ao nivel 

axeitado e ás cuestións sobre as que debe redactar un breve informe de cada libro, ben na casa, ben no centro 

escolar, dependendo de cada nivel. 

Con esta medida preténdese que cada alumno/a poida realizar unha lectura que se aproxime ás súas necesidades 

lingüísticas e mais ás súas preferencias literarias persoais. Iso si, a profesora poderá esixir algún tipo de proba ou 

traballo para comprobar a comprensión lectora. 

O alumnado terá que contar en todos os cursos cun caderno ou portafolio de traballo onde recollerá as actividades 

realizadas na materia de inglés ao longo do curso xunto coas fotocopias ou outros materiais que se lle poidan 

proporcionar. É a súa responsabilidade a súa custodia. 

Ademais teranse en conta os seguintes recursos: 

• Malted, a aplicación informática desenvolta polo CNICE, hoxe INTEF, que facilita o uso das tecnoloxías na 

aula de inglés. Utilizarase de forma complementaria aos medios tradicionais na aula de inglés. 

• eTwinning, o servizo da Comisión Europea, que facilita intercambios educativos entre centros de distintos 

países do ámbito da Unión Europea para traballos conxuntos. De ser posible en 3º e 4º de o alumnado 

participará nalgún intercambio que o obrigue a empregar o inglés de forma natural nun contexto real. 

Procurarase que o proxecto teña o máximo interese para o alumnado e que reforce os contidos e valores 

traballados ao longo do curso. 

• Materiais auténticos e adaptados apropiados para o curso e procedentes de diferentes fontes a fin de 

familiarizar ao alumnado con temas de actualidade ou especial interese que non se atopan no libro de 

texto. 

• Conta da rede social Instagram, EFL_ana, na que se irán colgando materiais de utilidade para o alumnado 

de toda a ESO. 
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En inglés a cualificación correspondente a cada avaliación terá en conta toda a produción oral e escrita realizada 

polo alumnado e recollida polo profesorado: a súa capacidade comunicativa, corrección, fluidez e aplicación dos 

novos conceptos aprendidos. Tamén valorará o seu traballo a través da realización das tarefas encomendadas, 

participación na clase, lectura de libros e, globalmente a implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Os 

exames de avaliación, polo menos un por trimestre pero máis se a profesora o considerase necesario, terán unha 

maior valoración cás probas individuais de clase polo seu maior aporte de información. Procurarase que non haxa 

contradición entre os resultados obtidos nas probas diarias e os exames. Se así fose, a profesora podería esixir 

algunha nova proba para comprobar o nivel concreto dalgún alumno/a.  

No caso excepcional de que pola pandemia de Covid parte do alumnado non puidese realizar o exame de 

avaliación ou algunha proba concreta, a cualificación correspondente á avaliación obterase partindo das 

actividades e exercicios realizados na aula para os que existise cualificación. En principio, non se realizarán 

actividades avaliables nin exames en liña salvo no caso extremo de que non houbese outra forma de cualificar ao 

alumnado. 

Contemplarase incluso a posibilidade de realizar os exames en horario de fóra de clase a fin de poder atender a 

alumnado de risco de forma presencial. 

A forma de avaliación, e o peso de cada proba e elemento cualificable será tido en conta segundo se especificou no 

apartado Contidos secuenciados e temporalizados desta programación.  

Para garantir que sexa o alumnado (e non terceiras persoas) quen realiza as tarefas encomendadas, só se valorarán 

para nota os traballos feitos na aula. Respecto ás tarefas encomendadas para casa terase en conta o feito de que 

sexan traídas diariamente e poderá baixar ata un punto por avaliación o feito de non traelas feitas. Globalmente 

baixarase un 0,25 cada día que non se traian, ata un máximo dun punto. 

Respecto aos traballos feitos sobre libros de lectura obrigatoria, o feito de non ler ningún dentro do prazo 

proposto, suporá unha penalización de 5 puntos na nota da avaliación, algo que tamén se aclarará ás familias 

nunha nota que se fará figurar no boletín. Esta cualificación verase automaticamente rectificada no momento no 

que o alumno/a entregue o traballo debido. Para obter a máxima nota dentro do apartado correspondente a libros 

de lectura obrigatorios (1 punto, 10%) haberá que ler un mínimo de 2 libros en 1º, 3 libros en 2º e 3 libros de 

lectura en 3º e 4º ESO por avaliación dun nivel de dificultade equivalente ao do curso e demostrar unha 

comprensión suficiente e expresalo de forma correcta. Ademais sempre se primará a comprensión sobre a 

corrección gramatical para a nota de cada traballo ou exame de libro de lectura. 

En todo tipo de traballos realizados, tanto na aula coma para casa, terase en conta a presentación adecuada dos 

mesmos e penalizaranse con 0,5 puntos sobre o total en traballos e ata 1 punto en exames por: 

• riscaduras 

• marxes 

• mala caligrafía 

Nos exames será requisito imprescindible para poder aprobar non deixar en branco os exercicios de comprensión 

ou redacción. 

Ademais sempre que haxa exames ou probas con resposta múltiple ou cun número limitado de posibles respostas, 

descontarase á hora da cualificación aquela porcentaxe que se corresponda co número de respostas acertadas de 

forma aleatoria. Así, nun exercicio con dúas respostas posibles por ítem, só se comezará a cualificar a partir dunha 

porcentaxe dun 50% de acertos. 

Sempre que haxa exames de verbos irregulares, estes serán previos ao exame xeral de avaliación e terán unha 

repercusión máxima dun 20% dentro da porcentaxe correspondente a exames. A cualificación neste tipo de probas 

non será proporcional ao número de formas verbais requiridas En 3º e 4º de ESO, dado que a lista de verbos xa é a 

mesma ca en cursos anteriores, cada verbo distinto fallado no exame será penalizado cun punto sobre a nota total, 

pero haberá tres oportunidades para realizar o exame e só se terá en conta a mellor nota das tres, buscando a 

aprendizaxe dos mesmos máis ca unha nota concreta. 
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Nas sesións que empreguen recursos informáticos terá unha penalización de 0,5 puntos sobre a nota global da 

avaliación o feito de entrar en páxinas alleas ao traballo realizado na clase salvo autorización expresa do 

profesorado. 

Na avaliación ordinaria globalmente o exame ou exames terán un peso na nota de cada avaliación un 50 / 60%, os 

distintos materiais elaborados e exercicios realizados sobre un 10 / 20%, a lectura de libros en inglés sobre un 10%, 

o traballo diario, o esforzo por participar e mellorar sobre un 0%-10% e os exercicios de intervención oral sobre un 

10%. Máis concretamente: 

1º ESO ITI: 

Sistemas de Cualificación 

• Test escrito. Na  primeira avaliación este test abordará os contidos 
teóricos do programa. 

20% 

 

Só na primeira avaliación. 

• Búsca de documentos e elaboración dunha bibliografía. 10% Só na primeira avaliación. 

• Traballo: A man na primeira avaliación, a procesador de textos na 
segunda e unha presentación con apoio dixital na terceira.  

70% 

100% 

Na primeira avaliación 

Na segunda e terceira avaliación. 

No cálculo da cualificación da avaliación final farase a media aritmética das tres avaliacións realizadas. 

 

1º ESO inglés: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

O exame de verbos irregulares suporá un 10% e o outro exame un 

40% en cada avaliación. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% De non esixirse por criterio da profesora ou por NEE do alumnado, 

este 10% revertirá no apartado de traballos escritos, que se valorará 

un 30% do total da cualificación. 

 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

2º ESO: 

Sistemas de Cualificación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 

procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 

valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 10% 

e o outro exame un 40%. 

Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do trimestre: 

redaccións, proxectos elaborados, etc.  

20% Valorarase a presentación, calidade e orixinalidade. 

Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 

exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20% Valorarase a interacción cos compañeiros. 

Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10%  

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 

 

3º e 4º ESO: 

Sistemas de Cualificación 
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• Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se 
procede, a valoración de cada un. Nas redaccións e exercicios de expresión escrita a 
valoración realizarase por medio dunha rúbrica. 

50% 

 

Na primeira avaliación o exame de verbos irregulares suporá un 

10% e o outro exame un 40%. 

• Traballos escritos: Todas as mostras de traballos escritos recollidas ao longo do 
trimestre: redaccións, proxectos elaborados, etc. 

20%  

• Actividades orais: Todas as intervencións orais realizadas ao longo do trimestre: 
exposicións orais, intervencións en diálogos, proxectos, etc. 

20%  

• Lectura de libros graduados: Avaliaranse a través dun traballo ou proba escrita. 10% A lectura dun único libro minorará a nota nun 2%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.8, e a lectura de dous un 1%, sendo así a 

cualificación máxima un 0.9. Só se obterá a cualificación máxima a 

partir de tres obras lidas. 

• Ningún dos catro apartados anteriores poderá obter unha cualificación inferior a un 2 a fin de que a avaliación poida considerarse aprobada. De non 
alcanzarse esta nota nalgún dos catro apartados anteriores, a cualificación da avaliación figurará como INSUFICIENTE, independentemente da media obtida. 

• No cálculo da cualificación da avaliación final, a cualificación da primeira avaliación suporá un 20%, un 30% a da segunda e un 50% a da terceira. 
 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Na avaliación extraordinaria de xuño esixirase un nivel equivalente ao do remate da terceira avaliación pero aquí o 

único elemento para xulgar o nivel do alumnado será o exame, que terá exercicios representativos de toda a 

materia impartida ao longo do curso. Terá unha parte de exercicios gramaticais, outra de produción e poderá ter 

unha parte de produción oral.  

Na materia de Investigación e tratamento da información, na primeira avaliación valorarase o cuestionario teórico 

(4º%) e a realización dun traballo de clase (60%). Na 2ª e 3ª avaliación a nota calcularase coa rúbrica incluída para 

avaliar o traballo de clase. 

Cabe incluso a realización de traballos avaliables noutras materias en canto ao seu contido pero que o sexan 

tamén nesta tendo en conta a aplicación dos conceptos estudados. Neste hipotético caso tería que haber un 

acordo co profesorado desta(s) outras materias, reflectido en acta de departamento e acordado previamente co 

alumnado. 

No período que vai desde a avaliación final ordinaria ao remate das clases, o alumnado traballará dividido en dous 

grupos, alumnado aprobado e alumnado en proceso de preparación da proba extraordinaria. 

• O alumnado aprobado realizará diversas tarefas de ampliación, centradas no traballo das diferentes destrezas 

e na promoción da capacidade comunicativa. Poderanse realizar tamén proxectos que reforcen a competencia 

comunicativa. 

• O alumnado suspenso fará un traballo sistemático de repaso daqueles elementos lingüísticos fundamentais 

para a adquisición dos contidos mínimos necesarios para superar a materia na convocatoria extraordinaria. 

Respecto aos criterios de promoción, o centro seguirá os criterios especificados no artigo 23 do DOG do 

29/6/2015, que a Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro matizou: 

Promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Superara todas as materias do curso. 

b) Teña avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirá aquel alumnado que: 

a) Teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 

b) Teña avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións: 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e 

Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 

alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a 

promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

O claustro de profesorado acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar 

un traballo continuado nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida 

superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario 

(non facelo supón tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas 

correspondentes e resolvelas na medida das súas posibilidades. 

As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas 

sesións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan 

abandonar unha ou máis materias, co agravio comparativo e mal exemplo que esto supón cara ao resto 

dos seus compañeiros.    

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao 

que se refira o apartado 7 do artigo 23.   

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas, o equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

posibilidades de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle 

apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.   

Respecto á recuperación das materias suspensas do curso anterior a atención á diversidade terá que facerse 

dentro do marco da aula e, en todo caso, como tarefas para casa. 

En principio, na materia de inglés, aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións 

lingüísticas concretas, etc. explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa 

exercicios sobre ese punto en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que 

elaborar un Reforzo Educativo, que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do 

alumno, e que consistiría nun traballo sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá 

das características do alumno/a, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo 

caso, poderase realizar unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para 

intentar ter as maiores posibilidades de éxito. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE  

Tras cada avaliación o departamento reunirase nunha reunión para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe en 

cada curso e materia. Nesta reunión revisaranse os seguintes indicadores e comentarase a forma de mellorar o 

proceso e lograr unha mellor aprendizaxe por parte do alumnado: 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dase un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécenselle ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 

Ademais do reforzo antes mencionado e enfocado ao alumnado con dificultades concretas ou puntuais que 

puidesen conducir á cualificación de suspenso nalgunha avaliación, haberá que considerar de forma especial o 

caso do alumnado que teña pendente a materia desde o curso precedente. Dado que esta é unha materia con 

contidos progresivos, non debería supoñer unha dificultade especial que a través do traballo no curso presente se 

poida intentar superar a materia do curso anterior. A tal efecto, e sempre que sexa necesario,o profesorado 

proporcionará materiais adicionais e pararase de forma especial con aquel alumnado que estea nesta situación. 

Prestarase atención a que comprenda os conceptos e produzan discursos orais ou textos escritos que leven a un 

aumento da fluidez e corrección lingüística. 

A criterio de cada profesora, poderase requirir o emprego de materiais coma workbook ou outros a aquel 

alumnado nesta situación como forma de garantir unha práctica suplementaria na materia. 

En todo caso, o traballo do curso actual buscará reforzar a adquisición dos contidos mínimos da materia do curso 

ou cursos anteriores que estean suspensas.  

Respecto á avaliación da materia pendente, esta farase por medio do traballo e exames do curso actual e, polo 

tanto, aquel alumnado que aprobe a 1ª avaliación superará a materia correspondente 1º ESO se o alumnado está 

en 3º ESO e a de 2º ESO se os alumnado está en 4º ESO. Superando a 2ª avaliación o alumnado terá superada a 

materia pendente do curso anterior. Todo isto independentemente da posibilidade de aprobar a materia pendente 

superando a proba extraordinaria que se ven realizando en maio ou xuño de cada curso. 
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No boletín informativo dirixido aos pais tras cada sesión de avaliación farase figurar o feito de que se está levando 

a cabo un Reforzo Educativo no caso de que así fose. 

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

Na nosa materia non procede ao nivel de ESO. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

Ao comezo da primeira avaliación, antes da primeira sesión de avaliación, o profesorado terá que avaliar a 

competencia lingüística en lingua inglesa do alumnado a fin de poder adoptar, se procede, medidas de atención á 

diversidade. 

A este efecto, como mínimo o profesorado obterá unha nota de expresión escrita e outra de expresión oral, así 

como intentará detectar a comprensión oral e escrita, por se houber, problemas especiais.  

A proba ou probas a realizar integrarán unha actividade oral e outra escrita, intentando detectar problemas nos 

que haxa que incidir respecto aos estándares avaliables recollidos na programación do curso inmediatamente 

anterior e que formulamos de seguido. Intentarase que as probas recollan o número máis elevado destes 

estándares aínda que non necesariamente todos eles: 

• Comprende o esencial de historias de dificultade acorde ao seu nivel (lectura). 

• Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas acordes ao seu nivel(lectura). 

• Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos en rexistro 

estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (vocabulario). 

• Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en 

rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos 

na lingua meta (gramática). 

• Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción 

de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre (gramática). 

• Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados (comprensión oral). 

• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito (interacción). 

• Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (interacción). 

• Participa en conversas (simuladas) informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta (interacción). 

• Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

(expresión escrita). 

• Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente 

as convencións ortográficas e os signos de puntuación (expresión escrita). 

De se detectar unha competencia anormalmente baixa para afrontar a materia do presente curso, a profesora 

buscará máis mostras de traballo para poder así deseñar un programa de reforzo específico unha vez se celebre a 

sesión de avaliación inicial. Estas medidas comunicaranse na sesión de avaliación inicial do grupo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na materia de Investigación e tratamento da información, as medidas de atención á diversidade tomaranse en 

reunión coa orientadora ou equipo avaliador do alumnado segundo proceda. 

Tanto nos grupos de inglés de1º e 2º de ESO como, en maior ou menor medida, nas aulas de 3º e 4º hai 

diversidade de capacidades, coñecementos previos e interese pola materia. 

Ante a ausencia de agrupamentos de acordo coa necesidade de reforzo do alumnado ou non, intentarase desde o 

grupo ordinario facer o seguimento dos diversos programas de reforzo, reforzos educativos e/ou adaptacións 

curriculares existentes no grupo. 

REFORZO EDUCATIVO 

En principio, a aquel alumnado que teña problemas con estruturas puntuais, funcións lingüísticas concretas, etc. 

explicaráselle de novo o que non comprendera e despois levará como tarefas para casa exercicios sobre ese punto 

en concreto. No caso de que as dificultades fosen máis xeneralizadas habería que elaborar un Reforzo Educativo, 

que figuraría no boletín informativo aos pais e no expediente académico do alumno, e que consistiría nun traballo 

sistemático das dificultades existentes. A forma de realización dependerá das características do alumnado en 

cuestión, das súas dificultades previas e da súa capacidade de traballo persoal. En todo caso, haberá que realizar 

unha consulta previa ao orientador do Centro e, de ser posible, aos pais do alumno/a para intentar ter as maiores 

posibilidades de éxito. 

Tamén pode ser necesario adaptar o tipo de textos a ler e escribir e as intervencións orais a comprender ou 

producir, axustándoas aos Contidos mínimos a adquirir no curso. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

Cómpre sinalar que se o alumno ou alumna repetidor non suspendeu a materia de inglés no curso precedente, 

pode valorarse que non sexa necesario elaborar un programa de reforzo específico, algo que haberá que avaliar 

coidadosamente. Con todo, o alumnado repetidor requirirá unha atención especial pois no caso de ter suspensa a 

materia o ano anterior necesitará un Reforzo educativo específico e, de non ser así, necesitará unha atención que 

posibilite que non se desmotive ao longo do curso actual. Todo isto quedará reflectido no programa de atención ao 

alumnado repetidor que se elabore. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

No caso de alumnado con Adaptación Curricular, haberá que elaborar esta a principio de curso, ou ben cando 

afloren as dificultades que o fagan necesario,tendo en conta as avaliacións de cursos anteriores para ese alumnado 

e as súas capacidades actuais. Como no caso do Reforzo Educativo, haberá que contar coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

De todas formas, no día a día de cada clase intentarase proporcionar a todo o alumnado material adicional de 

afianzamento no caso de ser necesario e novos materiais de ampliación no caso de que se considere que as 

funcións e estruturas traballadas no marco da clase estean ben afianzadas. 

Os materiais empregados para a atención á diversidade provirán dos recursos proporcionados como material do 

profesorado pola editorial do libro de texto e doutras fontes, especialmente de material existente no 

Departamento de Inglés. No caso de estimarse necesario, iríanse mercando novos materiais que puidesen parecer 

útiles. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

A estas alturas estase pendente da suspensión da sección bilingüe de 3º de ESO, e de retomar a de 4º de ESO, pero 

en todo caso, o alumnado que puidese participar nestas compartirá co resto uns mesmos contidos conceptuais na 

materia de inglés. 
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No grupo de sección bilingüe en música en 2º de ESO a introdución da lingua inglesa será progresiva na propia 

materia e na materia de lingua inglesa procurarase facilitar a aprendizaxe do alumnado e solucionar as súas 

dúbidas. 

Na hora adicional para as seccións bilingües buscarase que o alumnado incluído nestas seccións mellore a súa 

capacidade de comunicación oral e escrita así como a interacción con diferentes propostas que estimulen a 

produción. 

Nestes grupos requirirase unha maior e mellor calidade de comprensión e produción ca nos que non pertenzan á 

sección, tendo en conta que a inclusión nestes programas é voluntaria e as condicións nas que se realizan moi 

favorables para o alumnado. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Esta concreción está reflectida no cadro no que se relacionan os aspectos curriculares de cada unidade. (páxina 21-

92 da presente programación). 

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

Como ocorre con todas as materias de contido lingüístico as nosas contribuirán de forma especial á promoción da 

lectura no alumnado. Traballarase a lectura a todos os niveis dentro e fora da aula: técnicas de lectura 

comprensiva, extracción de información partindo de textos de dificultade superior ao nivel do alumnado, etc. 

Co fin de promover o interese pola lectura será fundamental que se fomente a lectura por pracer e non como 

análise de elementos gramaticais e léxicos nos textos. A comprensión e expresión será sempre o obxectivo por 

encima da corrección e da comprensión total de cada elemento. Incidirase na importancia do contexto e na 

comprensión de elementos non lingüísticos. 

Habituarase ao alumnado a que acuda á biblioteca do centro a buscar libros de lectura por pracer e a que 

consulten obras en papel e outros formatos para obter información. Faráselle entender que esa acción é algo 

normal que debe proseguir despois da etapa escolar. Recordaráselle que é fundamental atopar libros que gusten e 

poder cambiar aqueles que non respondan ás expectativas. 

Realizaranse con frecuencia actividades que teñan como base libros, comparacións entre libros lidos, 

recomendacións, etc. e como sé a biblioteca do centro escolar. 

Tamén seguirá a funcionar o Club de Lectura no presente curso, e procurarase que se realice algunha sesión con 

libros en inglés ao longo de curso en cada nivel da ESO. 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Igual que pasaba co plan lector, empregaranse todas as posibilidades das novas tecnoloxías que faciliten o 

cumprimento dos obxectivos da etapa: 

• Uso do correo electrónico para comunicarse con persoas doutros países en inglés, se a calidade da 

conexión permite unha comunicación fluída.  

• Obtención de material en inglés a través de internet e materiais dixitais en lingua inglesa para diversos 

proxectos que se irán realizando ao longo do curso. 

• Realización de proxectos, en particular tipo eTwinning, ou presentacións en soporte dixital para ser 

proxectados diante do resto da clase e incluso doutros grupos. 

• Realización de traballos sobre libros de lectura en soporte informático, proceso de textos. E mesmo, se o 

alumno tivese conta de correo electrónico poder enviarllo á profesora a través de e-mail. 

• Utilización das tecnoloxías informáticas dentro da aula na medida do posible, dentro do desenvolvemento 

do proxecto Abalar e do libro dixital de Eva-Edixgal en 1º a 4º de ESO. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
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Resulta difícil poder establecer cales van ser as actividades complementarias e extraescolares para todo o vindeiro 

curso pero relacionamos as que parecen agora máis factibles e, a medida que vaian aparecendo outras posibles 

iranse decidindo en reunión de departamento. En todo caso preténdense realizar as seguintes: 

• Intercambios por correspondencia ou e-mail con alumnado doutros países cos que se contactará a través 

do profesorado de lingua inglesa, como medio para establecer unha correspondencia espontánea en 

inglés con iguais. 

• Continuación da celebración do día do libro dedicándolle esta xornada a algún escritor ou escritores en 

lingua inglesa coma en cursos anteriores. 

• Celebración dalgunha xornada especial referida á cultura británica na que se podería invitar a profesorado 

ou alumnado doutros grupos e niveis: algunha festa británica, escocesa, norteamericana (pensando en 

aproveitar a presenza da auxiliar lingüística). 

• Exposicións periódicas de materiais realizados dentro do contexto da clase de inglés: carteis, carteis, 

materiais diversos... 

• Aínda que resulta difícil saber cal, sería interesante poder realizar algunha visita que fose de utilidade e 

supuxese traballar contidos e acadar obxectivos dos que figuran na presente programación. 

• Representación dalgunha peza teatral sinxela por parte do alumnado que quixera participar na actividade 

como complemento á actividade diaria na aula. 

• Solicitude de actividades externas ofrecidas ao centro polas autoridades educativas como pode ser a 

English Week. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

Periodicamente, nas reunións de departamento, tratarase o grao de cumprimento desta programación, facendo 

unha avaliación permanente da mesma.  

A finais de curso empregaranse os seguintes indicadores de logro a fin de realizar unha reflexión profunda que 

permita modificacións positivas e beneficiosas para o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Empregarase os seguinte 

cadro: 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
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23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Na memoria de fin de curso resumiranse aqueles puntos máis relevantes que terán posteriormente repercusión na 

programación do departamento do ano seguinte. 
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1. INTRODUCIÓN- CONTEXTUALIZACIÓN 

A comunidade educativa que constitúe o CPI Tino Grandío aséntase nun 
núcleo de poboación basicamente rural, cun nivel económico-cultural que 
pertence a un estrato medio-baixo e vehiculado case exclusivamente en 
lingua galega. Por todo isto, é recurrente que o noso alumnado presente 
unhas habilidades lectoescritoras en lingua castelá bastante correctas fronte 
ás relacionadas coa comunicación oral, nas que se producen maior número 
de dificultades e sobre as que se intentará traballar ao longo da etapa. 

No curso 2021-2022, os grupos aos que impartirá docencia o departamento de 
Lingua Castelá e Literatura do CPI Tino Grandío son: 

 
Un grupo de 1º de ESO. 
Un grupo de 2º de ESO. 
Un grupo de 3º de ESO. 
Dous grupos de 4º de ESO. 
 
O Departamento está constituido polo seguinte profesorado: 
 
1.Concepción Sanfiz Fernández, xefa de departamento, impartirá as clases de Lingua 

Castelá e Literatura de  2º, 3º e 4º. 
A hora de xefatura de departamento terá lugar os martes ás 13:20. 
2.María del Pilar Quiroga Fernández, xefa do Departamento de Inglés, 

impartirá as clases de Lingua castelá de 1º de ESO. 
  

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LINGUA CASTELÁ 
 E LITERATURA NO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse nesta materia, xa 

que todos os seus contidos están orientados á adquisición dos coñecementos, 

habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e 

reflexión sobre o seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para 

adquirir coñecementos noutras áreas. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso 

dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de 

observación, son capacidades que se transfiren e aplican á aprendizaxe doutras 

linguas, o cal contribúe á súa vez a acrecentar a competencia sobre o uso da linguaxe 

en xeral.  
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2. COMPETENCIA DIXITAL 

Nesta materia, a procura de información ten un papel relevante, polo que o alumno 

debe ser capaz de seleccionar aquela que lle proporcione uns coñecementos que, á 

súa vez, permítanlle a mellora das súas destrezas comunicativas. A procura e selección 

de moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas 

ou a utilización de Internet.  

O uso de Internet convértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento 

privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade. Pero, ademais, outros soportes 

electrónicos (DVD, CD-ROM...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da 

capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque lle animarán a mellorar en 

dous das facetas en que máis dificultades adoita atoparse, a de escribir e a de ler.  

3. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS  

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno 

desenvolva a competencia social e cidadá, despois de que lle permitirá pór en práctica 

habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas 

relacións con outras persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo 

iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das finalidades desta materia é 

aprender lingua, tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a 

través do código lingüístico, e ata apreciar ese código cando non é o propio dun (caso 

do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como 

sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do 

contexto social en que vive e favorecer, en consecuencia, unha visión aberta doutras 

realidades.  

4. COMPETENCIA CONCIENCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS  

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se lle achega ao alumno á 

produción literaria, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao 

longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. 

Pero ademais, e no estudo do contexto en que se elaborou unha obra literaria, poderá 

coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o seu sentido, 

precisamente, á creación literaria.  

 

 

5. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

 Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, 

e para mellorar a capacidade comunicativa) serven para adquirir novos coñecementos 

de diferentes áreas, non en balde no código lingüístico está a base do pensamento e 



Lingua Castelá e Literatura 4º ESO. Programación didáctica.                                                                                                  CPI Tino Grandío 

 

5 

 

do coñecemento, en suma, a representación do mundo. Mentres o alumno aprende 

contidos dunha determinada materia está aprendendo, tamén, os propios da 

comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos.  

6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INCIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a 

diversas situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados coas 

destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e 

autónomamente.  

7. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir 

enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non só elementos 

lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos;… é competencia 

desta materia desenvolver a capacidade do alumnado para a interpretación de textos 

discontinuos e súa capacidade para explicalos.  

Esta competencia só se avaliará nos niveis en que entra en vigor a LOMCE, xa que 

nos outros (2º e 4º de ESO) seguirase o decreto anterior no que non figuraba para esta 

materia.  

 

3.SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS DE 4º ESO 

 Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes 

1ª/ 2ª e 3ª 

avaliación 

B 1 

B 2 

B 3 

B 4 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

   

0 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito 

de uso: persoal, educativo, social e laboral. 

  

 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa 

finalidade: textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. Diálogo. 

 

B1.3. Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas e conversas espontáneas, da intención comunicativa de cada 

interlocutor/a e aplicación das normas básicas que regulan a comunicación. 

 

B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para 

a producción de textos orais. 

 

B1.5. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para 

transmitir coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular 
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a conduta. 

B1.6. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público 

e dos instrumentos de autoavaliación en prácticas orais formais ou informais. 

 

B1.7. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da 

comunicación oral que regulan as conversas espontáneas e outras prácticas 

discursivas orais propias dos medios de comunicación. Debate. 

Ao longo do curso  

B1.8. Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais ou 

imaxinarias de comunicación. 

 

B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión 

escrita. 

 

B2.2. Lectura comprensiva, inter escritos en relación cos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

 

 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados. 

 

B2.4. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura.  

B2.5. Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como fontes de obtención de información. 

 

B2.6. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización da información, 

redacción e revisión. 

 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

 

B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais propios dos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral. 

 

B2.9. Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, 

como forma de comunicar as experiencias e os coñecementos propios, e como 

instrumento de enriquecemento persoal e profesional. 

 

B3.4. Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e 

expresións no discurso oral ou escrito. 

 

B3.5. Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital 

sobre a normativa e o uso non normativo das palabras, e interpretación das 

información lingüísticas que proporcionan os dicionarios da lingua (gramaticais, 

semánticas, rexistro e uso). 

 

B3.7. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas na escritura 

para obter unha comunicación eficiente. 

 

B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 

B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, 

como fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de lectura. 

 

B 3 BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

1ª 1 B3.3. Observación, reflexión e explicación do uso expresivo dos prefixos e sufixos, 

recoñecendo os que teñen orixe grega e latina, explicando o significado que lle 
1 setembro / x 
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avaliación achegan á raíz léxica e a súa capacidade para a formación e a creación de novas 

palabras. 

outubro 

B3.4. Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e 

expresións no discurso oral ou escrito. 
x 

2 

B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da 

oración simple e a composta, das palabras que relacionan os grupos que forman 

parte desta e dos seus elementos constitutivos. A oración xuxtaposta e a 

coordianda. 

2 outubro x 

3 

B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da 

oración simple e a composta, das palabras que relacionan os grupos que forman 

parte desta e dos seus elementos constitutivos. A oración subordinada 

adxectiva. 

6 decembro x 

 B 4 EDUCACIÓN LITERARIA    

4 B4.2. Aproximación á literatura española do século XVIII. 3 novembro x 

5 B4.2. Aproximación á literatura española do Romanticismo. 4 novembro x 

6 B4.2. Aproximación á literatura do Realismo e Naturalismo. 5 novembro x 

2 ª 

avaliación 

 

7 

B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da 

oración simple e a composta, das palabras que relacionan os grupos que forman 

parte desta e dos seus elementos constitutivos. A oración subordianda 

sustantiva. 

7 xaneiro x 

8 

B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da 

oración simple e a composta, das palabras que relacionan os grupos que forman 

parte desta e dos seus elementos constitutivos. A oración subordianda 

adverbial. 

10 febreiro x 

 B4. EDUCACIÓN LITERARIA    

9 B4.2. Aproximación á literatura do Modernismo e Xeración do 98. 8 febreiro x 

10 
B4.2. Aproximación á literatura española do Novecentismo, as vangardas e a Xeración 

do 27. 
9 marzo x 

3ª 

avaliación 

11 

B3.10. Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en 

distintos ámbitos sociais, e valoración da importancia de utilizar o rexistro 

adecuado segundo as condicións da situación comunicativa. 

12 abril x 

12 

B3.9.  Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais e dos 

principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións 

pronominais) como léxicos (elipses e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

13 abril x 

 B 4 EDUCACIÓN LITERARIA    

13 

B3.8. Observación, reflexión, explicación e uso dos trazos característicos que 

permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, con especial atención aos 

discursos expositivos e argumentativos. 

 maio x 

14 
B4.2. Aproximación á literatura española posterior a 1936. A literatura 

hispanoamericana. 
 maio x 

 

 

4. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES CON CADA UNIDADE 

UD Identif Identific Competencias Estándares de aprendizaxe indicadores de logro 
Temas transversais 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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conten. estándar chave 

0 

B1.1. 

LCLB1.1.1. CCL 

Comprende o sentido global de textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a 

información relevante, determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa do/da falante. 

 X      

LCLB1.1.2. CCL 
Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non verbal. 
 X      

LCLB1.1.3. CCL Retén información relevante e extrae informacións concretas.  X      

LCLB1.1.4. CCL 
Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e 

a relación entre discurso e contexto. 
 X      

LCLB1.1.5. CSC 

Distingue entre información e opinión en mensaxes 

procedentes dos medios de comunicación, e entre 

información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de enfatización e expansión. 

 X      

LCLB1.1.6. CCL Segue e interpreta instrucións orais.  X      

B1.2. 

LCLB1.2.1. CCL 

Comprende o sentido global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

 X      

LCLB1.2.2. CCL 
Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non verbal. 
 X      

LCLB1.2.3. CAA Retén información relevante e extrae información concretas.  X      

LCLB1.2.4. 
CAA  

CCL 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 

con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 

particular. 

 X      

LCLB1.2.5. CD 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra 

o contexto en que aparece, etc.). 

 X      

LCLB1.2.6. CAA 

Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais 

e integrando a información en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

 X      

B1.3. 

LCLB1.3.1. CSC 

Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, 

coloquios e conversas espontáneas identificando a 

información relevante, determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa e a postura de cada participante, así 

como as diferenzas formais e de contido que regulan os 

intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

 X      

LCLB1.3.2. CCL 

Recoñece e explica as características da linguaxe 

conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas espontáneas. 

 X      

LCLB1.3.3. CCL 

Observa e analiza as intervencións particulares de cada 

participante nun debate, coloquio ou conversa espontánea 

tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o 

contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais 

persoas. 

 X      

LCLB1.3.4. CCL 
Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas 

participantes en debates, faladoiros e entrevistas 

procedentes dos medios de comunicación audiovisual, 

 X      
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valorando de forma crítica aspectos concretos da súa forma e 

o seu contido. 

LCLB1.3.5. CSC 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

 X      

B1.4. 

LCLB1.4.1. CCL 

Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a 

claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e 

a cohesión dos contidos. 

 X      

LCLB1.4.2. CCL 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a 

linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

 X      

LCLB1.4.3. CAA 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas. 

 X      

B1.5. LCLB1.5.1. CCL 

Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, 

procesar e transmitir novos coñecementos, para expresar 

ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

 X      

B1.6. 

LCLB1.6.1. CD 

Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, organizando o contido, 

consultando fontes de información diversas, xestionando o 

tempo e transmitindo a información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 

 X  X    

LCLB1.6.2. CCL 

Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, 

analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 

discursos formais e espontáneos. 

 X      

LCLB1.6.3. CCL 
Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal 

da lingua nas súas prácticas orais. 
 X      

LCLB1.6.4. CCL 
Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 
 X      

LCLB1.6.5. CAA 

Resume oralmente exposicións, argumentacións, 

intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

 X      

LCLB1.6.6. CCL 

Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora 

da expresión oral, recoñecendo en exposicións orais propias 

ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e 

repetición de conectores etc.). 

 X      

B1.7. 

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

comunicación oral. 
       

LCLB1.7.2. CCL 

Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos 

medios de comunicación, recoñecendo neles a validez dos 

argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu 

contido. 

 X      

LCLB1.7.3. CSC 

Participa activamente nos debates escolares, respectando as 

regras de intervención, interacción e cortesía que os regulan, 

utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

 X      

B1.8. LCLB1.8.1. CCEC 
Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 
 X      

B2.1. LCLB2.1.1. CCL Comprende textos de diversa índole pondo en práctica 

diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
 X      
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B2.2. 

B2.3. 

propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de 

texto, actualizando coñecementos previos, traballando os 

erros de comprensión e construíndo o significado global do 

texto.  

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

textos. 
 X      

LCLB2.1.3. CMCCT 

Infire a información relevante dos textos, identificando a idea 

principal e as secundarias, e establecendo relacións entre 

elas. 

 X      

0 

LCLB2.1.4. CCL 
Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto 

demostrando unha comprensión plena e detallada deste. 
 X      

LCLB2.1.5. CAA 
Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e 

avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 
 X      

LCLB2.1.6. CCL 

Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñecendo 

a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse con exactitude e precisión. 

 X      

LCLB2.2.1. CCL 

Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e 

a intención comunicativa de textos escritos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 

con organizacións, identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do 

contido e o formato utilizado. 

 X      

LCLB2.2.2. CSC 

Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, reportaxes, editoriais, 

artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica). 

 X      

LCLB2.2.3. CCL 

Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e 

a intención comunicativa dun texto publicitario procedente 

dos medios de comunicación. 

 X      

 

LCLB2.2.4. CCL 

Localiza información explícitas nun texto e relaciónaas entre 

si e co contexto, secuénciaas e deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

 X      

0 

LCLB2.2.5. CCL 

Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou 

pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do seu 

sentido global. 

 X      

 

LCLB2.2.6. 
CAA 

CMCCT 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, 

fotografías, etc. 

 X      

 

B2.4. 

LCLB2.3.1. CCL 
Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre 

aspectos parciais ou globais dun texto. 
 X      

 
LCLB2.3.2. 

CAA 

CCL 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 

texto. 
 X      

 LCLB2.3.3. CSC Respecta as opinións das demais persoas.  X      

 

B2.5. 

LCLB2.4.1. CCL 

Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, 

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

 X      

 

LCLB2.4.2. 

CCL 

CD 

 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 

versión dixital, dicionarios de dúbida e irregularidades da 

lingua, etc. 

 X  X    
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LCLB2.4.3. 
CCL 

CAA 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

 X  X    

 
 LCLB2.5.1. CCL 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.). 
 X      

 

B2.6. 

B2.7. 

LCLB2.5.2. 
CCL 

CAA 
Redacta borradores de escritura.  X      

 

LCLB2.5.3. CCL 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

 X      

 

LCLB2.5.4. 

CCL 

CAA 

 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación). 

 X      

 
LCLB2.5.5. CAA 

Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a 

dos/das seus/súas compañeiros/as. 
 X      

 
LCLB2.5.6. CCL 

Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de 

mellora que se deducen da avaliación da produción escrita. 
 X      

 

B2.8. 

LCLB2.6.1. CCL 
Redacta con claridade e corrección textos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 
 X      

 

LCLB2.6.2. CCL 

Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 

adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

 X      

 LCLB2.6.3. CCL Utiliza variados organi zadores textuais nos seus escritos.  X      

 

LCLB2.6.4. CAA 

Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas 

cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto. 

 X      

 
LCLB2.6.5. CAA 

Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o 

contido dos textos traballados. 
 X      

 
LCLB2.6.6. CCL 

Explica por escrito o significado dos elementos visuais que 

poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.). 
 X      

 

B2.9. 

LCLB2.7.1. CCL 
Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 
 X      

 

LCLB2.7.2. CCL 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

 X      

 
LCLB2.7.3. CCEC 

Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 

ante a lectura e a escritura. 
 X      

 

LCLB2.7.4. CD 

Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e 

da comunicación, participando, intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

 X      

 

B3.4. 

LCLB3.4.1. CCL 
Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan 

relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen.  
 X      

 
LCLB3.4.2. CCL 

Explica con precisión o significado de palabras, e usa a 

acepción adecuada en relación ao contexto en que aparecen. 
 X      
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B3.5. LCLB3.5.1. CD 

Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas sobre o 

uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 

 X      

 

B3.7. LCLB3.7.1. CCL 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación 

eficiente. 

 X      

 

B.3.11. LCLB3.11.1. 
CCL 

CAA 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

 X  X    

 

B.3.12. LCLB3.12.1. CAA 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das outras. 

 X      

 

B4.1. 

LCLB4.1.1. CCL 
Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 

obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas afeccións. 
 X      

 

LCLB4.1.2. CCEC 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

 X      

 
LCLB4.1.3. CSIEE 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura.  
 X      

 

LCLB4.2.1. CCL 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

 X      

 

LCLB4.2.2. CCEC 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 

períodos histórico- literarios, ata a actualidade. 

 X      

 

LCLB4.2.3. CSC 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

 X      

 
LCLB4.3.1. CCL 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
 X      

 

LCLB4.3.2. 

CSC 

CSIEE 

 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 X      

 

LCLB4.3.3. CCL 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en 

elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

 X      

 

LCLB4.3.4. CCEC 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, respectando as producións das 

demais persoas. 

 X      

 

B4.3. LCLB4.5.1. CCL 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

 X      
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LCLB4.5.2. CAA 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

 X      

 

B4.4. 

LCLB4.6.1. 
CCL 

CD 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información 

para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e cohe 

rencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

 X      

 

LCLB4.6.2. 

CCL 

CSIEE 

 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

 X      

 

LCLB4.6.3. CD 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

 X  X    

 

UD 
Identif 

conten. 

Identific 

estándar 

Competencias 

chave 
Estándares de aprendizaxe indicadores de logro 

Temas transversais 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B3.3. 

LCLB3.3.1. CCL 
Recoñece os procedementos para a formación de palabras 

novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos sufixos. 
 X      

LCLB3.3.2. CCL 

Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir 

doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 

procedementos lingüísticos. 

 X      

LCLB3.3.3. CAA 

Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe 

grecolatina e utilízaos para deducir o significado de palabras 

descoñecidas. 

 X      

B3.4. 

LCLB3.4.1. CCL 
Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan 

relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 
 X      

LCLB3.4.2. CCL 
Explica con precisión o significado de palabras, e usa a 

acepción adecuada en relación ao contexto en que aparecen. 
 X      

2 B3.6. 

LCLB3.6.1. CCL 

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

 X      

LCLB3.6.2. CMCCT 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 

agrupan arredor dela.  

 X      

LCLB3.6.3. CCL 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 

relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración.  

 X      

LCLB3.6.4. CCL 
Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica.  
 X      

3 B3.6. 

LCLB3.6.1. CCL 

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

 X      

LCLB3.6.2. CMCCT 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 

agrupan arredor dela.  

 X      
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LCLB3.6.3. CCL 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 

relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración.  

 X      

LCLB3.6.4. CCL 
Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica.  
 X      

4 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      

5 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      

6 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      

7 B3.6. 

LCLB3.6.1. CCL 

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

 X      

LCLB3.6.2. CMCCT 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 

agrupan arredor dela.  

 X      

LCLB3.6.3. CCL 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 

relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración.  

 X      

LCLB3.6.4. CCL 
Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica.  
 X      

8 B3.6. 

LCLB3.6.1. CCL 

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

 X      

LCLB3.6.2. CMCCT 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 

agrupan arredor dela.  

 X      

LCLB3.6.3. CCL 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 

relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

 X      
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constituíntes doutra oración.  

LCLB3.6.4. CCL 
Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica.  
 X      

9 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      

10 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      

11 B3.10. 

LCLB3.10.1. CCL 
Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos 

en función da intención comunicativa e do seu uso social. 
 X      

LCLB3.10.2. CSC 

Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada 

situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos orais e 

escritos. 

 X      

12 B3.9. 

LCLB3.9.1. CCL 
Recoñece e utiliza a substitución léxica como un 

procedemento de cohesión textual.  
 X      

LCLB3.9.2. CCL 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

 X      

13 B3.8. 

LCLB3.8.1. CCL 

Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con 

especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas 

nas propias producións orais e escritas. 

 X      

LCLB3.8.2. 

CSC 

CCL 

 

Coñece os elementos da situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, xénero textual, etc.). 

 X      

LCLB3.8.3. CCL 

Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos 

expositivos e argumentati vos, relacionándoos coa intención 

comunicativa e o contexto en que se producen. 

 X      

LCLB3.8.4. CCL 

Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións 

propias.  

 X      

14 B4.2. 

LCLB4.4.1. CCL 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

 X      

LCLB4.4.2. CAA 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 

emitindo xuízos persoais razoados. 

 X      
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O ensino desta materia require un tratamento graduado, cíclico, práctico, progresivo 
e integrado, co obxectivo principal de afianzar a competencia lingüística e comunicativa 
do alumnado. Deste xeito, poderanse ir construíndo ou modificando os seus esquemas 
para conseguir unha aprendizaxe significativa. Sen abandoar o método expositivo-
instructivo, utilízase frecuentemente o método inductivo para que sexa o propio 
alumnado quen, logo de observar e practicar, reflexione e saque as súas conclusións. 

Partindo da explicación previa dos contidos realizada pola profesora, apoiada en 
esquemas, resumos, mapas conceptuais, materiais audiovisuais e gráficos, procederase 
a aplicación destes en actividades prácticas diferentes, a partir de exercicios elaborados 
dentro e fóra da aula. Empregaranse tarefas que busquen plantexar situacións 
concretas e prácticas, actividades creativas e que procuren o compoñente máis lúdico 
da linguaxe co afán de espertar a curiosidade do alumnado. 

A realización destas actividades poderá ser tanto individual como en parella ou en 
grupos e procederase sempre a súa corrección por parte da profesora na aula colectiva 
ou individualmente. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 
 Elaboración de resumos, identificación de ideas principais e secundarias, 

elaboración de esquemas. 
 Comentario de textos. 
 Elaboración individual e colectiva de traballos de investigación. 
 Posta en común das ideas fundamentais. 
 Recopilación de conceptos. 
 Resolución de dudas e problemas. 

SECUENCIACIÓN HABITUAL DO TRABALLO NA AULA 

1. Información do profesor: 

a. Información xeral sobre os contidos que se van tratar. 
b. Resolución de exercicios a partir dos contidos explicados. 
c. Apoio e reforzó individualizado dos conceptos. 

2. Traballo persoal. 

3. Avaliación: 

a. Probas escritas. 
b. Probas orais –resolución dos exercicios propostos. 
c. Traballo e esforzó individual. 
d. Observación do traballo en casa e clase. 
e. Análise das producción individuais: caderno, textos, 

comentarios… 
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Ante a situación de pandemia provocada polo COVID-19, e en previsión dos distintos 
escenarios que se poidan producir ao longo do curso, alternando a docencia presencial 
coa non presencial, a mayoría das actividades que se levarán a cabo poderanse 
desenvolver nos distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). 

En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, 
para a posta en práctica das distintas programacións, utilizarase, no caso de 4º de ESO, 
a aula virtual do centro e/ou a plataforma Edixgal, que ofrece un amplo abanico de 
posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o 
alumnado, ata un uso máis completo como espazo de aprendizaxe.
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6. MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS BÁSICOS 

A metodoloxía empregada para elaborar os materiais didácticos de Lingua Castelá e 
Literatura baséase na concepción constructivista da aprendizaxe. Dentro deste 
enfoque, proponse métodos, materiais e actividades que permiten atender aos 
diferentes ritmos individuais de aprendizaxe: pluralidade de técnicas e modalidades de 
traballo (observación, reflexión, procura...), diversidade de materiais orais e escritos e 
diferentes tipos de actividades (individuais, colectivas, en grupos reducidos). Os 
principais materiais cos que traballaremos serán os seguintes: 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 4º ESO, ed. Mc Graw Hill. 

Material fotocopiable elaborado pola profesora. 

Así mesmo, en cada trimestre inclúese a lectura dunha obra pertencente á literatura 
clásica ou contemporánea. As obras seleccionadas son: 

1ª Avaliación 

- Selección de Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, varias editoriais. 

2ª Avaliación 

-Miguel Mihura, Tres sombreros de copa, varias editoriais.  

3ª Avaliación 

- Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra, Ed. SM. 

 

OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Materiais de investigación e consulta. 

As lecturas sinaladas anteriormente serán reforzadas pola introdución da prensa no 
aula -xornais, revistas. Así mesmo, a necesidade de introducir aos alumnos nunha 
investigación autónoma esixe o emprego doutros materiais de consulta tales como 
dicionarios ou enciclopedias, xa sexa con fondos do aula como do departamento ou da 
biblioteca do centro. 

-Recursos técnicos. 

 Soportes CD, DVD ou software diverso. Ao contar con sala de audiovisuais e aula de 
computadores, poderase realizar co alumnado actividades de proxección de películas 
ou documentais pertinentes ou a audición de textos na clase para desenvolver 
habilidades orais e auditivas.  
Merecen unha especial atención as sesións na aula de informática xa que desde ela 
traballarase a elaboración de traballos así como a webquest de información para os 
devanditos documentos. Ata contamos con programas específicos da materia 
orientados especialmente ao perfeccionamento da ortografía e habilidades lingüísticas 
ás que se poderá acceder nalgunha sesión. 
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Dadas as especiais características- debidas á pandemia de Covid-19- do curso que 
comeza, o emprego dos recursos mencionados queda supeditado ao que a situación 
sanitaria permita ou non facer en cada momento. Polo mesmo motivo, existirá material 
elaborado polo profesorado da materia, xunto con enlaces, presentacións, etc, 
colgados na aula virtual na que traballará o alumnado. 

 

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao inicio do curso levarase a cabo unha avaliación inicial que consistirá na 

observación do alumnado por parte da profesora (por exemplo, mediante preguntas 

orais) e, se se considerase necesario, na realización dunha proba escrita non avaliable 

que permeta saber que coñecementos previos teñen adquiridos. Durante o ano se 

levará a cabo a avaliación continua dos alumnos a través da cal comprobarase se estes 

conseguen, e en que grao, alcanzar os obxectivos propostos; ademais servirá para 

determinar o proceso seguido por cada alumno desde o punto de partida. Así, poderán 

confeccionarse con fiabilidade as oportunas actividades específicas xa de 

recuperación, xa de profundización, e será posible valorar a eficacia dos recursos e da 

metodoloxía empregada. As conclusións parciais deste proceso evaluativo, que serán 

coñecidas polos alumnos e comentadas con eles, explicaranse en cada unha das 

sesións ordinarias de avaliación, indicándose nelas a cualificación da materia que 

corresponda ao alumno nese momento. Na terceira avaliación, realizarase unha 

avaliación sumativa, que valorará o labor do alumno durante todo o curso académico.  

Para levar a cabo este proceso de avaliación o profesorado utilizará diferentes 

instrumentos rexistrándose os datos achegados no seu caderno. 

Probas específicas: realizarase polo menos dúas probas escritas en cada trimestre, 

que versarán esencialmente sobre os contidos desenvolvidos nese tempo. Se un 

alumno/a non pode facer ditas probas de xeito presencial, a nota da avaliación 

obterase prorrateando o resto das cualificacións obtidas ao longo do trimestre. 

Así mesmo, durante o curso realizaranse probas escritas que terán como obxecto 

determinar se o alumno leu convenientemente os textos literarios de carácter 

obrigatorio que fixa o departamento. Nos dous tipos de exercicios citados ata agora 

comprobarase tamén o uso correcto da expresión escrita (redacción, exposición, 

cohesión e coherencia, ortografía, puntuación e presentación).  

Doutra banda, o profesor poderá realizar cantos controis e probas, escritos e orais, 

considere oportunos.  

Análise das producións dos alumnos: utilizarase como instrumento de avaliación ao 

longo do curso o caderno de clase dos alumnos, a elaboración dos exercicios e fichas 

de traballo, así como a entrega de posibles traballos de maior envergadura.  
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Observación sistemática dos alumnos. Este tipo de instrumentos de avaliación 

aplicarase a cuestións de indubidable importancia e non susceptibles de proba de 

avaliación escrita (participación en clase, actividades orais, respecto ás normas xerais, 

actitude valorativa e respectuosa cara a compañeiros e profesorado, esforzo e 

aplicación continuos no estudo e nas tarefas encomendadas, asistencia continuada a 

clase...) e usarase cotidianamente. 

 

SISTEMA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A nota final de cada avaliación obtense dos seguintes factores:  

1. Probas escritas teórico-prácticas (parciais e/ou totais). Estas probas (dúas polo 
menos en cada trimestre), serán cualificadas cada unha delas sobre 10 puntos e 
achegarán a nota de cada avaliación. Os contidos de lingua e literatura serán avaliados 
en exames distintos. Devanditas probas sumarán o 80% do total da nota de cada 
avaliación.  

Non se achará ningunha media se polo menos unha das probas presenta unha nota 
inferior a tres. O aprobado de cada avaliación será sempre a partir de 5 puntos de 
media nas probas escritas. Non se engadirá o restante 20% da nota a aqueles alumnos 
que non acaden polo menos dita media de 5 puntos nas probas escritas.  

2. As probas específicas de control de lecturas serán avaliadas como “apto” ou “non 
apto”. A superación destes exames será requisito indispensable para que o alumno 
poida optar ao aprobado na materia. Nelas exporanse preguntas sobre a obra lida. En 
caso de ter que se presentar á proba extraordinaria de xuño, se este alumnado tivese 
unha ou varias das lecturas suspensas non terá que realizar ningún exame para 
recuperalas. 

3. O traballo individual, a participación activa no desenvolvemento da clase, o 
comportamento, o respecto ás normas e a actitude ante a materia poderán sumar ata 
un 10% na cualificación de cada trimestre.  

4. Traer as tarefas escolares cada día, certas probas de repaso dos contidos 
impartidos ou de avaliación da capacidade de comprensión e expresión do alumnado, 
así como algúns traballos que se deberán entregar ou presentar na clase poderán 
sumar ata un 10% na cualificación de cada trimestre. 

Dada a experiencia durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, en canto aos 
traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou na casa), toda 
produción ou traballo entregado polo alumnado que presente indicios de ser copiado 
ou de elaboración non propia, levará unha cualificación de cero (0). 

As avaliacións apróbanse cun 5. Non se fará a media cunha nota inferior a tres 
nalgún dos examens de cada avaliación. A nota final de curso resultará de facer a 
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media aritmética das tres avaliacións, debendo estar as tres aprobadas cunha nota 
mínima de cinco. 

En caso de que algún alumno sexa descuberto durante alguna proba copiando 
anularáselle de inmediato o exame e deberá presentarse á recuperación pertinente 
desa avaliación. En caso de tratarse dun exame de  xuño anularáselle a proba e deberá 
presentarse ao exame extraordinadio de xuño. 

Criterios ortográficos de cualificación de exames, traballos ou exercicios escritos: 

Ademais de cualificar as probas de acordo co contido, valorarase a capacidade de 
redacción, manifestada mediante a expresión ordenada de ideas, o correcto engarce 
sintáctico, a riqueza léxica e a matización expresiva. A ortografía será xulgada na súa 
totalidade -letras, tildes e signos de puntuación- e valorada da seguinte forma:  

-Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos.  

-Cada cinco tildes descontarase un 0.25 sobre a nota final. 

-O máximo desconto aplicable á nota dun exame por mor dos erros ortográficos 
será de 2 puntos. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios e xornalísticos. 

2. Redactar e presentar oralmente e por escrito as distintas clases de textos 

atendendo á corrección ortográfica. 

3. Comprender, establecer razonadamente o xénero ao que pertence un texto e 

analizar os trazos específicos de devandito xénero. 

4. Comprender as relacións semánticas entre palabras. 

5. Identificar e coñecer as particularidades dos sustantivos, adxectivos, 

determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposicións, conxuncións e 

interxeccións presentes nun texto. 

6. Sinalar e analizar as distintas clases de sintagmas e os seus compoñentes. 

7. Recoñecer e analizar sintácticamente oracións simples, coordinadas e 

subordinadas. 

8. Coñecer e identificar as principais características dos distintos movementos 

literarios, os autores máis destacados e obras representativas desde o século XIX ata a 

actualidade. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO 

No caso dos exames de lecturas, cada unha delas contará cunha única recuperación. 

Non se poderá aprobar a materia en xuño se polo menos non se teñen avaliados como 

“apto” duas das tres lecturas. Só no caso de ter o curso aprobado en xuño pero as 

lecturas suspensas realizarase unha segunda e derradeira recuperación das mesmas.  

En caso de non aprobar a materia en xuño non será necesario presentarse á proba 

extraordinaria de xuño coas lecturas. 

Non se realizará recuperación ao final da primeira avaliación, ao principio e ao final 

da segunda nen ao principio da terceira. Se un alumno/a suspende unha avaliación 

cunha nota non inferior a un 3, e a final de curso a media aritmética das tres 

avaliacións é 5 ou máis de 5, a avaliación que tiña suspensa quedaralle 

automáticamente aprobada. De non ser así, ao final da terceira avaliación deberá 

realizar un exame de recuperación solo da avaliación ou avaliacións que non tivera 

superadas durante o curso. 

PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Realizarase no mes de xuño unha proba escrita na que entrarán contidos tanto de 

lingua como de literatura. O alumnado que tivese as probas de lectura non aptas non 

terá que presentarse nesta proba a elas. Para poder superar dito exame será necesario 

acadar un mínimo de cinco. 

PROCEDEMENTO E AVALIACIÓN DE PENDENTES 

 Para preparar a proba de pendentes que se realizará no mes de maio, 

entregarase un boletín de exercicios en cada avaliación, que deberán ser devoltos á 

profesora para que sexan correxidos.  

 En maio realizarase unha proba na que se incluirán contidos de lingua e 

literatura. Para poder superar dito exame será necesario acadar un mínimo de cinco. 

 

 

 

OUTRAS   AVALIACIÓNS 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Con que periocidade se revisará? 

Ao rematar cada avaliación para poder aplicar as adpatacións necesarias. 

Qué medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Priorizaremos contidos que resulten vehiculares para a continuación da materia en 

cursos posteriores. 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         
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24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

 

8.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 

Organizativas Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro 

e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

a) Tempos diferenciado, horarios 
específicos, etc. 

Si. 

b)  Espazos diferenciados? 

Si. 

 

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados? 

Si. 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

Non 

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado con dispoñibilidade horaria? 

Si. 

4 Que medidas se propoñen para o alumno 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica 

para algún alumno/grupo como traballo 

colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 

entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Si. 

2.  Adáptanse os tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para algún 

alumno/a? 

Si. 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas 

instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 

1º e 2º da ESO? 

Si 

4.  Existe algún programa de recuperación de 

materias non instrumentais (2º ESO)? 

5.  Existe algún programa específico para 

alumnado repetidor da materia? 

Si. 

6.  Aplicase ese programa específico 

MEDIDAS ORDINARIAS 
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enviado á aula de convivencia? 

Elaboración de actividades. 

5. Desenvólvese algún programa de habilidades 

sociais? 

Si. 

personalizado para repetidores da materia? 

Non 

 

 

 

Organizativas Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 

profesorado especialista en PT/AL? A día de 

hoxe, inda está por determinar. 

2. Existe algún grupo de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non. 

3. Existe algún grupo de adaptación da 

competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non. 

4. Existe algunha outra medida organizativa: 

escolarización domiciliaria, escolarización 

combinada, etc.? 

Non.  

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 

materia? ¿Cantas? Si. Unha. 

2.  Foi autorizado para a materia algún 

agrupamento flexible/específico? 

Non 

3. Existe algún Programa de Mellora do 

Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

Non. 

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o 

período de escolarización? 

Non. 

5.  Describir o protocolo de coordinación co 

profesorado que comparte co titular da 

materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc. 

(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de 

apoio/profesorado agrupamento/ etc). 

Entrevistas recurrentes co profesorado de 

apoio para comentar os contidos que se están 

a traballar así como as dificultades que xorden 

e os resultados adquiridos. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: Dadas as circunstancias 
excepcionais nas que imos iniciar o presente curso, debido á pandemia de Covid-19, 
non se contemplan polo de agora actividades deste tipo para o ano académico 2021-
2022. No caso de que a situación mellorase, se proporían ditas actividades no 
momento oportuno e se realizarían de contar co beneplácito das autoridades e 
organismos competentes, recollendo esta modificación nos documentos adecuados. 
 

10. POSIBLES ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN Á SITUACIÓN XERADA POLA 

PANDEMIA DE COVID-19  

No intre da redacción da presente programación as indicacións da Consellería de 

Educación son que se impartan as clases de xeito presencial, se ben seguindo os 

protocolos sanitarios necesarios pola pandemia de Covid-19. Agora ben, cabe a 

posibilidade de que algún alumno/a ou a propia profesora do grupo teña, nalgún 

momento, que ser confinado no seu domicilio, ou incluso que esta medida se extenda 

a un grupo completo ou a todo o centro escolar. Como non é posible coñecer o futuro 

nin saber por canto tempo ou en que condicións se levaría a cabo dito confinamento, 

no caso de producirse este se farían as adaptacións que esta programación requerise 

ante a situación descrita. Ditas adaptacións atinguirían principalmente á metodoloxía e 

aos criterios de avaliación, pero poderían tamén referirse a outros elementos, como os 

contidos e a súa secuenciación, se, por exemplo, o confinamento se extendese no 

tempo e o desenrolo das clases telemáticas así o requerise. No caso do noso alumnado 

de 4º de ESO, o feito de ter a súa disposición a aula virtual do centro é unha vantaxe 

porque xa estarían afeitos a empregar as TIC como ferramenta habitual de 

aprendizaxe. Dita plataforma (xunto co correo electrónico institucional e a plataforma 

Edixgal) sería a canle principal de comunicación entre o alumnado e a profesora no 

proceso de ensinanza- aprendizaxe: nela figuran contidos teóricos e exercicios 

prácticos que traballar co alumnado. Ademáis, a profesora facilitaría aos seus 

alumnos/as diferentes enderezos de páxinas web onde completar a información 

relativa a cada tema ou atopar actividades complementarias (de reforzo, ampliación, 

etc), así como onde consultar información para documentarse con vistas á realización 

de posibles traballos.    

 

A xefa do departamento 

 

Asdo.: Concepción Sanfiz Fernández 

En Guntín, a 15 de setembro de 2021 
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1.- INTRODUCIÓN  

 O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción 

social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimen-

tación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios 

culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, 

sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas 

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 

equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeada-

mente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio 

literario e cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver 

a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade 

persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a refle-

xión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén 

polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos 

enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha 

educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 

rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo 

"O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 

Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 

mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 

da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito esco-

lar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira espe-

cífica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artifi-

ciais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do 

repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñece-

mentos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra 

lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente 

descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar 

termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamen-

te importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais 

sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvol-

vemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemen-

to do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación 

da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está 

dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas 

posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados 

nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 

aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse 

adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 
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comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estru-

tura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre 

xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que 

rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, 

non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finali-

dade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades 

da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alum-

nado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que 

implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ám-

bitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 

potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da dife-

renza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para 

o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a 

aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obri-

gatoria. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero 

hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abor-

dados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a 

mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o pro-

fesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso 

de ESO, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comuni-

carse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a repeti-

ción de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, 

a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comu-

nicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en 

comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e 

intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a co-

municación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das 

dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de 

contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

ambientais. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e interculturais que se 

perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo en-

foques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste 

entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua 

abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. 

Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 

achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de co-

municación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 

unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educa-

tivo e, posteriormente, ao longo da vida. 
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A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán,  a través da lectura, mediante a 

comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 

capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 

persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, 

que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha compe-

tencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. 

Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñe-

cen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a 

través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, enten-

dida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano 

faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de 

aprendizaxe. 

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian adquirindo as habilidades necesa-

rias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comu-

nicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de entender e producir textos de distinto 

grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de 

estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir 

de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comuni-

cación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionali-

dade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos escolares lectores cultos e competentes, implicados nun proceso 

de formación lectora que continúe ó longo de toda a vida. É un marco conceptual que aborda a lectura, comprensión e interpretación 

das obras literarias próximas ós seus gustos persoais e a súa madurez cognitiva, coa de textos literarios e obras completas represen-

tativas da literatura en  galego. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO DO CENTRO 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

O CPI Tino Grandío está situado na capitalidade municipal do concello de Guntín, un concello da comarca de Lugo, no centro da Comu-

nidade Autónoma de Galicia. Abrangue unha superficie de 154,7 km2, repartida entre 31 parroquias. A capitalidade municipal é a vila 

de Guntín de Pallares.  

 

O poboamento está bastante diseminado en aldeas de pequeno tamaño e destaca polo seu grao de avellentamento. A economía basé-

ase no sector agropecuario, especialmente nas actividades gandeiras. Os servizos están pouco desenvolvidos e moitos deses empregos 

están en Lugo. En Guntín soamente se localizan os relacionados coa administración municipal e os servizos sociais, ademais dun peque-

no sector comercial. 
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Ademais deste centro, no termo municipal existe un CEIP no lugar de Lousada. O seu alumnado incorpórase ao CPI Tino Grandío para 

cursar os estudos de ESO. 

 

O CPI Tino Grandío oferta ensinanzas de EI, EP e ESO, o que, en certa maneira, favorece a socialización e o coñecemento do alumnado 

desde idades moi temperás.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A lingua materna predominante é a galega, aínda que se dá o paradoxo de que algúns pais e nais máis novos falan esta lingua entre 

eles, mentres que cos seus fillos e/ou fillas fano en castelán. Aínda así, o galego empregado nas familias está inzado de castelanismos, 

hiperenxebrismos e vulgarismos, sobre todo no plano léxico.  

No curso actual temos un curso de 1º de ESO formado por 10 alumnos/as. En 2º de ESO hai outro grupo de 11 alumnos/as. Un deles 

presenta dificultades no dominio das destrezas básicas, polo que necesita reforzo educativo e , na medida do posible, por parte da 

profesora de PT. En 3º de ESO hai un grupo formado por 16 alumnos. Tres deles teñen dificultades no dominio das competencias lingü-

ísticas, polo que será necesario un reforzo educativo, a ser posible tamén por parte da profesora de PT. En 4º de ESO temos dous gru-

pos: o A, formado por 8 alumnos que elixiron a opción de matemáticas aplicadas, presenta un agrupamento en xeral con dificultades 

nas destrezas básicas, pois  coexiste alumnado diagnosticado con TDH, con algún con Asperger, outros con dislexia na escrita e outra 

alumna que contou con ACS no curso anterior e que continúa neste. Esixirán un tratamento máis individualizado, con redución de con-

tidos e disporán, na medida do posible,  de reforzo na aula por parte do profesor e, se fose posible por parte da profesora de PT . O B, 

con 13 alumnos e que elixiu a opción de matemáticas académicas, posúe un nivel académico aceptable.  

A grandes trazos podemos dicir que estamos nun centro eminentemente rural no que unha boa parte do alumnado, sobre todo o mas-

culino, ten como centro de interese a vida que se desenvolve nas súas casas (principalmente o relacionado coa maquinaria agrícola), e o 

estudo ocupa un segundo lugar. Con todo si temos varios alumnos/as, e tamén as súas familias, preocupados por acadar unha boa for-

mación. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia é a de maior relevancia que pode adquirirse a través desta materia, xa que todos os seus contidos están orientados á 

adquisición dos coñecementos, habilidades e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión sobre o 

seu funcionamento), aspectos todos eles que se aplicarán para adquirir coñecementos noutras materias. 

3.2. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia adquírese, fundamentalmente, cando se achega o alumno á produción literaria, en particular, e ás manifestacións 

estéticas, en xeral, de modo que coñeza os grandes temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupa-

cións que lle interesaron historicamente ao ser humano e que valore a riqueza cultural do seu contorno. E no contexto en que se elabo-

rou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que lle darán todo o seu sentido, precisamente, á 

creación literaria. 

3.3. COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN DIXITAL 

Nesta materia, a busca de información ten un papel relevante, polo que o alumno debe ser quen de seleccionar aquela que lle propor-

cione uns coñecementos e información que, á súa vez, lle permitan a mellora das súas destrezas comunicativas. O uso da internet con-

vértese, como non podía ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa finalidade, xa que tamén debe-

rá utilizar / consultar enciclopedias, dicionarios, etc. e os fondos dispoñibles da biblioteca. Outros soportes electrónicos (DVD, CD-
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ROM,...) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade comunicativa do alumno, sobre todo porque o animarán a 

mellorar en dúas das facetas en que máis dificultades adoita atopar, a de escribir e a de ler. E con iso lógrase a imprescindible conver-

sión da información en coñecemento. 

3.4. COMPETENCIA SOCIAL E  CIDADÁ 

O uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social e cidadá, en canto que lle 

permitirá poñer en prácticas habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia, etc., froito das súas relacións con outras 

persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Se ben unha das finalidades desta 

materia é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar criticamente as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, 

e mesmo apreciar ese código cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a 

lingua como sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do contexto social en que vive e favore-

cer, en consecuencia, unha visión aberta doutras realidades. 

3.5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia mostra como uns determinados contidos (lingüísticos neste caso, e para mellorar a capacidade comunicativa) serven 

para adquirir novos coñecementos de diferentes materias, non en van no código lingüístico está a base do pensamento e do coñece-

mento, en resumo, a representación individual e social do mundo e a transmisión do coñecemento (e a forma en que o axuda a estrutu-

rar o seu pensamento e a comunicarse cos demais). Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está a aprender, 

tamén, os propios da comunicación lingüística, só que en diferentes tipos de textos. 

3.6. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar o alumno con diversas situacións nas que debe analizar e resolver 

problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que redunda na súa capacidade para actuar reflexiva e autonomamente. 

3.7. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Na súa relación con esta materia, é a capacidade demostrada polo alumno de observar criticamente a realidade que o rodea e de valo-

rar a especificidade do coñecemento científico en relación con outras formas de coñecemento. 

3.8. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Aínda que non é unha competencia estreitamente relacionada con esta materia, adquírese cando o alumno é quen de pensar e actuar 

academicamente de acordo cuns patróns lóxicos e racionais. 

 

4. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 

4.1. 1º ESO 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 
laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar 
ou expoñer textos propios do ámbito académico. 
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5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, 
interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos 
orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección. 

7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como propia de Gali-
cia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obs-
táculos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse 
consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos cla-
sistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñece-
mento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da 
tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e 
colectiva en diferentes contextos histórico-culturais . 

4.2. 2º ESO  

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

3. Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e mostrando respecto cara ás dos demais. 

4. Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en grupo. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da fonética galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

10. Producir en calquera formato textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, depurado de interferencias e desviacións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

13. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

15. Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 9 

 

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

19. Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

20. Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros. 

4.3. 3ºESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

4. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

5. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

6. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha cada vez máis fluída preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

7. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

8. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

9. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións pro-
pias. 

10. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

11. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

12. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

13. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

14. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

15. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses  parámetros. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

18. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas normalizadoras e identificar 
prexuízos. 

19. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde os seus comezos ata o século XX. 

20. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 

21. Coñecer a familia lingüística do galego e a súa relación coa lusofonía. 

22. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega ata o século XX. 

23. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega ata o século XX e coñecer o básico dos autores 
máis destacados. 
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24. Comentar textos literarios da lírica medieval e da literatura do século XIX.  

25. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega ata o século XIX  ou sobre temas de actualidade. 

26. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

4.4. 4º ESO 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes intencións comu-
nicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de información procedente da comunicación audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións do ámbito académico, manifestando a opinión e respectando a dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou en gru-
po. 

6. Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou aca-
démica. 

7. Realizar exposicións orais coa axuda das TIC, adquirindo desta maneira unha sólida preparación no campo das tecno-
loxías, especialmente as da información e a comunicación. 

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicati-
vas. 

9. Ler en voz alta respectando os patróns da ortofonía galega e rexeitando prexuízos estéticos. 

10. Usar os recursos que ofrece a biblioteca e as TIC para obter e manexar información e para producir creacións propias. 

11. Producir en calquera formato, textos de distintos ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso, acorde coa idade do alumnado, e depurado de interferencias e desvia-
cións da norma. 

13. Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na aprendiza-
xe. 

14. Coñecer e utilizar as diferentes categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15. Identificar os conectores e outros mecanismos que doten de cohesión o texto. 

16. Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

17. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

18. Valorar a ecoloxía das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. 

19. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia na actualidade, coñecer as principais iniciativas normalizado-
ras e normativizadoras e identificar prexuízos. 

20. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua desde 1916 ata a actualidade. 

21. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

22. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar o estándar como variante unificadora. 
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23. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

24. Ler de maneira comprensiva e expresiva textos da literatura galega desde 1916 á actualidade e coñecer a produción e 
autores máis destacados. 

25. Comentar textos literarios da literatura contemporánea. 

26. Elaborar traballos expositivos e argumentativos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde 1916 á actualidade ou sobre temas de actualidade. 

27. Crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 

 

 5. MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

5.1. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 1º CURSO DE ESO 

 

 Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

 Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua 

non-oficial. Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a inte-

gran. Coñecer a lexislación sobre o galego. Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. Coñecer o ámbito de uso 

do galego fóra das nosas fronteiras. Coñecer a presenza do galego en Internet. Recoñecer a utilidade do galego. Coñecer o con-

cepto de prexuízo lingüístico. 

 Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 

 Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto, coa familia, coa aula, coa rúa, coas accións do corpo, cos cinco sentidos, cos ani-

mais, coas maneiras de ser, cos seres vivos, coa festa, coa cociña e cos deportes. 

 Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. Comprender que é un campo semántico. Clasi-

ficar as palabras polo número de sílabas. Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. Lembrar e practicar a 

relación semántica de sinonimia. Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados das palabras polisémi-

cas. 

 Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. Recoñecer palabras homónimas. 

 Coñecer e aplicar os  prefixos e sufixos máis habituais. 

 Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. Aplicar as normas de uso 

de i, ll e x. Aplicar as normas de uso de b e v. Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. Identificar e 

distinguir palabras con e sen h. Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. Coñecer as regras de uso do punto, 

da coma, do punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos e signos de interrogación e exclamación. 

 Identificar castelanismos léxicos. Identificar préstamos lingüísticos. 

 Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a 

partir de nomes dados. Coñecer as normas de formación do plural. 

 Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

 Identificar algúns determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais) e a 

súa función. 

 Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas e as átonas dos pronomes persoais. 

 Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamente as formas nominais. Saber conxugar 

verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles. 

 Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e conxuncións. 

 Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 

 Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador, personaxes, espazo e tempo. Diferenciar entre contos litera-

rios e populares e recoñecer as características destes últimos. Escribir o comezo dunha narración. Recoñecer as características 

das lendas. 
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 Recoñecer as características específicas do xénero lírico. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. Anali-

zar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: can-

tigas e romances. 

 Recoñecer as características básicas do texto dramático. 

 Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 

 Crear unha carta a partir duns modelos. Redactar textos descritivos e instrutivos. Analizar textos publicitarios. Coñecer os xor-

nais e analizar unha noticia.   

 

5.2. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 2º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, epistolares, poéticos, teatrais, noticias, entrevistas, reportaxes, ...  

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes, cos animais, coa gastronomía, coa hostalería, coa comunica-

ción, coa navegación, cos medios de transporte, cos seres míticos, coa paisaxe mariña, coa paisaxe de montaña, co teatro, co 

vestiario e complementos,.. 

 Identificar e pronunciar correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego.   

 Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

 Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

 Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. Coñecer a 

situación legal das linguas en Galicia. Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. Coñecer a situa-

ción do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. Identificar os procesos de normalización e normativiza-

ción da lingua. 

 Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). Identificar e respectar 

as variedades xeográficas. 

 Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. Identificar os estranxeirismos e os castelanis-

mos para intentar evitalos. 

 Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

 Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. Aplicar as normas de uso do b e do v. Coñecer e aplicar as normas de 

uso do h,  do s e do x, do n e do ñ. Empregar correctamente os grupos cultos. 

 Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma, do punto e coma, dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comi-

ñas e das raias. 

 Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o subs-

tantivo como núcleo das frases nominais. 

 Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. Recoñecer o adxecti-

vo como núcleo das frases adxectivas. 

 Identificar pronomes persoais e as súas contraccións.  Substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axei-

tadamente o pronome átono. 

 Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais. Coñecer a conxugación dos verbos 

regulares e dos irregulares. 

 Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). Coñecer a estrutura da 

oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

 Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

suplemento, axente, atributo e predicativo. 

 Distinguir as principais características da literatura. 

 Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. Identificar os diferentes tipos de narrador. Identificar os 

diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

 Distinguir as características da poesía lírica. Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta. Distinguir os elemen-

tos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. Re-

coñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

 Coñecer as principais características do xénero dramático. 
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 Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía.  Coñecer as principais características dos mapas concep-

tuais e elaboralos a partir dun modelo. 

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

 Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 

5.3. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 3º CURSO DE ESO 

 

 Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

 Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais, das plantas aromáticas e medicinais, das emocións e os sentimentos, do 
universo, das artes, cos deportes, coa paisaxe natural, coa xustiza e coas leis, coa ecoloxía, coa prensa e co mundo dixital.. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. Escribir correcta-
mente palabras con b e con v. Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. Escribir correctamente 
palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. Escribir co-
rrectamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque e porqué. 

 Aplicar correctamente os signos de puntuación. Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas.  

 Recoñecer e corrixir castelanismos. Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

 Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan.  

 Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. Coñecer e aplicar correctamente os pro-
cedementos de redución de palabras. 

 Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. Co-
ñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da lingua galega no século XIX. Coñecer as varieda-
des da lingua. 

 Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

 Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o fe-
minino e o plural. 

 Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode aparecer. 

 Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 

 Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas átonas. 

 Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. Conxugar as formas verbais dos verbos re-
gulares e con variacións. Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

 Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

 Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

 Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 

 Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que desempeñan. Identificar interxeccións e 
utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

 Comprender o concepto de plurilingüismo. Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüís-
tica. Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

 Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. Coñecer as principais características e xéneros da literatura 
galego-portuguesa medieval. Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. Coñecer as principais ca-
racterísticas das cantigas de amor. Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se 
agrupan na categoría de xéneros menores. Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. Coñecer as 
principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. Coñecer a situación da literatura galega no século XIX. 
Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer a contribución de Curros 
Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. Coñe-
cer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos representantes. Coñecer a situación do 
xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras representativos. 

 Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións 

propias. Identificar as características do texto dialogado. Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do 

cómic. Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. Coñecer as características 

propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. Comprender e compoñer textos expositivos. Recitar poemas. 

Comprender e compoñer textos argumentativos. Ler e analizar textos periodísticos. Crear videopoemas. 
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5.4. O QUE DEBO SABE R AO FINALIZAR O 4º CURSO DE ESO 

 

 Ler, comprender e analizar textos narrativos, prescritivos, artigos de opinión, mensaxes publicitarias, un guión cinematográfi-

co,... 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser, co tempo cronolóxico, co medo, coa arquitectura e o 

urbanismo, co tempo meteorolóxico, coas viaxes e co turismo, coa xustiza e coas leis, co ocio, co cine, co radio e coa televisión, 

coas novas tecnoloxías e coas redes sociais. 

 Aplicar correctamente as regras de acentuación. Escribir correctamente palabras con b e con v. Utilizar correctamente o h. Utili-

zar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. Utilizar correctamente os grupos consonánti-

cos -cc- e -ct-. 

 Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego.  

 Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. Coñecer e identifi-

car as variedades socioculturais da lingua. Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. Saber 

que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao 

proceso normalizador da lingua. Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falan-

tes. Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. Valorar a importancia de Internet na nor-

malización do galego. Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

 Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. Identificar o número dos 

nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. Recoñecer as principais relacións semánticas entre 

palabras. Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os 

principais recursos empregados. 

 Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome 

átono. 

 Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. Identificar e utilizar correctamen-

te as perífrases verbais. 

 Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

 Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. Recoñecer e 

diferenciar o suxeito e o predicado. Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

 Identificar o CD, o CI, o CC,  o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo e coñecer as unidades que desem-

peñan esas funcións. 

 Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas coordinadas. 

Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas de substantivo, adxectivas e adverbiais. 

 Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. Coñe-

cer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. Coñecer os acontecemen-

tos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

 Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito lite-

rario. 

 Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

 Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

 Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

 Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis des-

tacadas. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

 Crear  unha instancia, un caligrama, currículos e  videopoemas seguindo uns modelos dados. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

6.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

B3.2. 
A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferen-
cias. 

B3.3. 
Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substanti-
vo), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto 

B5.2. 
Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

2 

B1.1. 
Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles pro-
pios dos medios de comunicación. 

Tema 2 out  10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
familia. 

B3.6. Recoñecemento, uso e clasificación dos substantivos. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o narrador e os personaxes. 

3 B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 3 nov 10  
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B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: a 
aula. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o xénero 
dos substantivos. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: as linguas de España. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: o espazo e o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

B1.3. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: na 
rúa. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
acentuación. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: o adxecti-
vo cualificativo. 

B3.11. 
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo: o galego, lingua propia de Galicia. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: a súa estrutura. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: recreación de 
contos. 

2ª 

Avaliación 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / Bloque Contido Mes Sesións 
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U.D. 
 

5 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 5 xan. 10  

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
verbos relacionados con accións que realiza o corpo. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso de i, ll e x. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os artigos 
e adxectivos determinativos. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula: a descrición. 

6 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.8. 
Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecua-
dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos cinco sentidos. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso do b e v. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os indefi-
nidos, interrogativos, exclamativos e numerais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B5.1. 

Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvol-
ver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñe-
cementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

7 

B1.5. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comu-
nicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas 
de actualidade. 

Tema 7 febr. 10  

B1.10. 
Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto 
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e 
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educativa. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
vocabulario relacionado cos animais e palabras homónimas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras que comezan por es- e ex-. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
tónicas dos pronomes persoais. 

B3.8. 
Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

B4.7. Prexuízos lingüísticos.  

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

B5.4. 
Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos formais básicos: textos expositivos 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

8 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensi-
va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

B2.5. 
Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

B2.6. 
Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 
comunicación. 

B2.7. 
Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comuni-
cativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado coa maneira de ser e coñecemento de sufixos para 
formar palabras derivadas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
palabras con h e palabras sen h. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as formas 
átonas dos pronomes persoais  e a súa colocación na oración. 

B5.6. 

Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. Produción de textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 
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3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B2.1. 
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva 
dun texto narrativo. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
vocabulario relacionado cos seres vivos e coñecer os prefixos máis habituais. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
uso das maiúsculas. 

B3.6.. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: O verbo e 
os seus compoñentes. As formas nominais. 

B3.7.  Prexuízos lingüísticos. Actitudes positivas. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. Identificar certas estrofas. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

10 

B1.2. 
Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e educa-
tivo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáti-
cas variadas). 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B2.4. 
Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso:  
léxico relacionado coa festa. Palabras compostas. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
o uso do punto. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os verbos 
regulares. 

B4.4. 
Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 
Identificar actitudes lingüísticas. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.3. 
Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores 
estilísticos dos textos. As cantigas e romances. 

B5.6. 
Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. Crear cantigas. 

11 

B1.7. 
Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-
ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Tema 11 maio 10  

B1.9. 
Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planifi-
cación do discurso, prácticas orais formais e informais. 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: 
léxico relacionado con cociñar e comer. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
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6.2. 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

1 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 1 
se-

tem/o
ut 

10 
 

 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 

a coma, o punto e coma. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: os adver-
bios e locucións adverbiais. 

B4.1. 
Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-
dade dun pobo. 

B4.5. 

Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colec-
tivo do uso normalizado da lingua galega. 

B5.5. 
Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

12 

B2.3. 
Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 

Tema 12 xuño 8 x 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso: o 
deporte e saúde. 

B3.4. 
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega: 
os dous puntos, os puntos suspensivos, os signos de interrogación e exclamación. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. 
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas: as preposi-
cións e as conxuncións. 

B4.8. 
Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic. 

B5.8. 
Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de in-
formación básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
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desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. A literatura popular. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

2 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 2 out  10 x 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático.  

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego antigo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (I). 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

    

3 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 3 nov 10  

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.5. 
Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, 
de norma e como fonte de obtención de información. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
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1ª 

Avaliación 

do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (II). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 
   

 

 

 

4 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

 

 

nov/ 
dec 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

x 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B4.2. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e conscien-
cia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 
do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura medieval (III). 

B5.2. 
Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 
Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema / 
U.D. 

Bloque Contido 

Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

B1.9. 
Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

xan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.3. A lusofonía 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. As Cantigas de Santa María. A 
prosa medieval. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 
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2ª 

Avaliación 

B5.5. 
Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a reali-
zación de traballos e cita axeitada destas. 

6 

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 6 
xan/ 

feb 
10 x 

B2.6. 
Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Os determinantes. 

B3.3. 
Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego medio. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura dos séculos XV-XVIII. 

B5.6. 
Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e 
a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

7 

B1.5. 
Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coopera-
ción e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profe-
sorado ou do alumnado. 

Tema 7 febr. 10  

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O pronome persoal. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

B4.6. 
A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuen-
cias dos feitos máis relevantes. O galego do século XIX. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A literatura do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

8 

B2.2. 
Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.5. 

Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 
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B2.9. 
Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

 

 

 

 

 

Tema 8 

 

 

 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

x 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O verbo. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Uso do h e da diérese. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Rosalía de Castro. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Rosalía de Castro. 

3ª 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 

Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contido Mes Sesións 

9 

B1.3. 
Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentati-
vos. 

Tema 9 
marzo/ 

abril 
10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.1. 
Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura com-
prensiva e crítica de textos. 

B2.11. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educa-
tivo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documenta-
ción. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Formas nominais e 
perífrases verbais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con s ou x. Senón e se non. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Curros Enríquez. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Curros Enríquez. 
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10 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

Tema 10 
abril/ 

maio 
10 x 

B2.4. 
Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo, especial-
mente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

B2.10. 
Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios dos medios de co-
municación, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. O adverbio e as 
locucións adverbiais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Palabras con l e con ll. Palabras con n e ñ. 

B4.4. 
Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproxima-
ción aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. Eduardo Pondal. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. Eduardo Pondal. 

11 

B1.6. 
Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitu-
de crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Tema 11 maio 10  

B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Preposicións e locu-
cións preposicionais. 

B3.6. 
Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. Grupos consonánticos. 

B3.8. 
Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

B3.10. 
Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vincula-
ción e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. A narrativa do século XIX. 

B5.4. 
Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e anali-
cen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. A narrativa do século XIX. 

12 B1.7. 
Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Tema 12 xuño 8 x 
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7. ASPECTOS CURRICULARES E RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

7.1. 1º ESO 

B1.8. 
Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.10. 
Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

B2.3. 
Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

B2.12. 
Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión 
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B3.1. 
Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. 
Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. Conxuncións e 
interxeccións. 

B3.9. 
Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos 
de cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B5.1. 
Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. O teatro do século XIX. 

B5.3. 
Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

          

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B1.7 

LGB1.7.1 CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 5% 

LGB1.7.2 CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.2 LGB3.2.1 CCL, CAA 
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da 
lingua galega. 

100% 15% 

B3.3 LGB3.3.1. CCL, CD 
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 
clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

50% 5% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1 CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.1 LGLB5.1.1 CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 15% 

B5.2 LGLB5.2.1 CCL 
Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

50% 10% 

  

2 

  

B1.1 LGB1.1.1 CCL, CAA 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de actualidade). 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

80% 20% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, na-
rrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmen-
te, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

80% 15% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B4.6 LGB4.6.1. CCL, CSC 
Coñece a situación sociolingüística e legal das linguas de Es-
paña 

50% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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3 

  

  

 

 

 

B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

B2.7. LGB2.7.1. CCL 
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 

50% 10% 

B2.8. LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 10% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

4 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 29 

 

 
LENDA COMPETENCIAS             
    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                           

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía     
CD   Competencia dixital           
CAA   Competencia aprender a aprender          
CSC   Competencias sociais e cívicas          
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                 
CCEC   Conciencia e expresións culturais  

 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de elemen-
tos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión perso-
al sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográ-
ficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra- 50% 15% 
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tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narra-
tivos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 70% 10% 
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recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 
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B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-
tica e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 
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B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

70% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adqui-
ridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 
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B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 20% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüís-

50% 15% 
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tica e na do seu contorno. 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 15% 

B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

50% 5% 

B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en espe-
cial a colocación do pronome átono, así como a fonética gale-
ga (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo pala-
tal xordo). 

50% 5% 
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B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

B2.4. LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida edu-
cativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas aborda-
das e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecua-
das á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 B1.9. LG1B1.9.2. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

50% 10% 
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11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

50% 10% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

50% 10% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevan-
tes 

50% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

100% 20% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa co-
hesión textual. 

50% 10% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos tex-
tos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

80% 10% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

50% 10% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co empre-
go dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información básica e a resolu-
ción de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.2. 2º ESO 

UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-
prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utiliza-
dos no ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os da-
tos relevantes de dife-
rentes textos orais dos 
ámbitos social e educati-
vo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os 
feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social 
e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.6.  Produción de dis-
cursos orais, en inter-
vencións espontáneas, 
adecuados á situación e 
á intención comunicati-
va desexada, con cohe-
rencia, cohesión e co-
rrección. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir 
do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa diciona-
rios para contextualizar as 
acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 
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B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrati-
vos e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, 
en formato papel ou dixi-
tal, textos de distinta ti-
poloxía, fundamental-
mente, narracións e des-
cricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.2. A fonética e a fono-
loxía do galego, con es-
pecial atención a posi-
bles interferencias. 

B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 20% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. CCL 

CCL 
100% 20% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da rique-
za cultural da humanida-
de e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas 
que a integran. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

 

Temporalización: 

 

setembro:                               outubro:                            
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UNIDADE 2 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar unha lenda. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos animais. 

-  Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

-  Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais proceden-
tes dos medios de co-
municación audiovisual. 

B1.1. Comprender e in-
terpretar a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos medios de comuni-
cación (crónicas, repor-
taxes e documentais) e 
elaborar esquemas e 
resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais 
de carácter informativo pro-
pios dos medios de comuni-
cación audiovisual (reporta-
xes, crónicas e documentais). 

CCL, 

CAA 

 

50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as produ-
cións emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e amosar unha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correc-
ta, recoñece os erros nas pro-
ducións orais propias e alleas 
e propón solucións para me-
lloralas.  

 

CCL, 

CAA 

80% 10% 

B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discur-
so nas prácticas orais 
formais e informais. 

B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar 
en público, en situa-
cións formais ou infor-
mais, de forma indivi-
dual ou en grupo. 

LGB1.9.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias do ni-
vel formal nas prácticas orais 
da lingua. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estra-
texias de lectura com-
prensiva: esquemas, re-
sumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingü-
ístico para resolver 
problemas de com-
prensión. 

LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acep-
cións. 

CCL, 

AAA 

 

50% 5% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 38 

 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabula-
rio traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun rexis-
tro axeitado á situación co-
municativa. 

CCL, 

CCC 

 

50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa 
caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estru-
tura de substantivos e 
verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a com-
prensión e produción 
textuais. 

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

CCCL, 

CAA 

100% 15% 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da ri-
queza cultural da hu-
manidade. 

B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se 
falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento 
de riqueza cultural. 

 

CCL, 

CSC 

50% 10% 

B5.1. Lectura, con regula-
ridade, de obras litera-
rias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emi-
sión dunha opinión per-
soal sobre a lectura du-
nha obra axeitada á 
idade, relación do seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético da 
linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e de-
senvolver criterio lec-
tor; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu 
sentido coa propia ex-
periencia e outros co-
ñecementos adquiridos 
e valorar o uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, o 
punto de vista empre-
gado e o uso estético 
da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade 
obras literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lec-
tura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sen-
tido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adqui-
ridos. 

CCL 50% 5% 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos ele-
mentos propios de cada xé-
nero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe nos textos 
literarios. 

CCL 50% 5% 

B5.5. Comparación de 
textos pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando 

B5.5. Comparar textos 
pertencentes a diferen-
tes xéneros e subxéne-
ros, sinalando as coin-

LGLB5.5.1. Compara textos perten-
centes aos diferentes xéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-

CCL 50% 5% 
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as coincidencias e dife-
renzas, tanto estrutu-
rais coma formais. 

cidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma 
formais. 

truturais coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos perten-
centes ao mesmo xénero 
pero a diferentes subxéne-
ros, sinalando as coinciden-
cias e diferenzas, tanto es-
truturais coma formais. 

CCL 50% 5% 

Temporalización: 

outubro:    
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e a hostalería. 

-  Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o substantivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

-  Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das 

producións orais emi-
tidas cunha fonética e 
prosodia correcta e 
cunha actitude crítica 
ante os prexuízos que 
se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia e proso-
dia correcta, recoñece os 
erros nas producións orais 
propias e alleas e propón 
solucións para melloralas.  

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
utilízaa na súa práctica ha-
bitual. 

CCL, 

CCEC 
50% 5% 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de tex-
tos propios da vida co-
tiá e das relacións so-
ciais en ámbitos pró-
ximos aos intereses do 
alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexi-
dade que lle permiten de-
senvolverse en situacións 
da vida cotiá. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de fra-
seoloxía e de vocabu-
lario temático a partir 
de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para ex-
presarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situa-
ción comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, es-

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, 
en papel ou en soporte 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autó-
nomo, información lingüís-
tica de todo tipo en dicio-
narios, en diferentes sopor-

CCL, 

CAA 
50% 10% 
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pecialmente sobre fle-
xión, relación semán-
tica e normativa. 

electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autóno-
ma. 

tes, e noutras obras de 
consulta. 

B3.5. Aplicación e valo-
ración das normas or-
tográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

CCL 100% 10% 

B3.7. Recoñecemento 
da estrutura de subs-
tantivos e verbos e da 
súa caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da compren-
sión e produción tex-
tuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de substantivos e verbos 
e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza ade-
cuadamente substantivos e 
formas verbais na com-
prensión e produción de 
textos orais e escritos. CCL, 

CAA 
100% 20% 

B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado es-
pañol. 

B4.4. Describir a situación 
legal das linguas do Esta-
do español. 

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

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B4.7. Prexuízos lingüísti-
cos. 

B4.7. Identificar os prexuí-
zos lingüísticos e analizar 
a situación persoal en re-
lación a eles. 

LGB4.7.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza 
a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioe-
conómico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e lo-
calización e descrición 
dos elementos estru-
turais e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis 
salientables: punto de vis-
ta, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

 

novembro:    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

-  Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñecer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 

-  Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

-  Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súa temática. 

-  Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

ompetencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 

dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expre-

sións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe ava-

liables 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.6. Produción de discur-

sos orais, en interven-
cións espontáneas, ade-
cuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coheren-
cia, cohesión e correc-
ción. 

B1.6. Producir textos orais, 
en intervencións espon-
táneas, adecuadas á si-
tuación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohe-
sión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontá-
neas respectando as regras 
morfosintácticas desta lin-
gua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fo-
nema fricativo palatal xor-
do). 

CCL 50% 5% 

LGB1.6.4. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. 

CCL 50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e inter-
pretar, en formato papel 
ou dixital, textos propios 
dos medios de comuni-
cación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.12. Produción e sínte-
se, en formato papel ou 
dixital, de textos de dis-
tinta tipoloxía, funda-
mentalmente, narrativos 
e descritivos. 

B2.12. Producir e sinteti-
zar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamental-
mente, narracións e 
descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 
80% 10% 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e pre-
ciso coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expre-
sarse con claridade nun re-
xistro axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfo-
lóxicas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.6. Análise e uso reflexi-
vo da puntuación en re-
lación coa cohesión tex-
tual. 

B3.6. Analizar e usar co-
rrectamente a puntua-
ción, de acordo coa co-
hesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correcta-
mente a puntuación para a 
cohesión textual. 

CCL 80% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substanti-
vos e verbos e da súa ca-
racterización morfolóxi-
ca para a mellora da 
comprensión e produ-
ción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutu-
ra de substantivos e ver-
bos e da súa caracteriza-
ción morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recur-
sos da lingua con flexibilida-
de e creatividade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.6. A lusofonía B4.1. Valorar as linguas 
como medios de rela-
ción interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. Apreciar o pluri-
lingüismo como expre-
sión da riqueza cultural 
da humanidade e coñe-
cer a lusofonía e ache-
garse ás culturas que a 
integran. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da 
relación de Galicia coa co-
munidade lusófona e coñece 
os territorios que a integran. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e loca-
lización e descrición dos 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos 
narrativos breves, locali-
zando e describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis salienta-
bles: punto de vista, 
tempo, espazo e perso-
naxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localiza e 
describe os elementos es-
truturais e formais máis sa-
lientables: punto de vista, 
tempo, espazo e persona-
xes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

novembro    decembro 
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

-  Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeita-

damente o pronome átono. 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

-  Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 

-  Identificar os diferentes tipos de narrador. 

-  Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso espe-

cífico 

      B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das rela-
cións sociais en ámbitos 
próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitu-
des. 

B2.2. Comprender e inter-
pretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solici-
tudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos e solici-
tudes. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación co-
municativa e á súa función, 
con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para 
o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa fun-
ción. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de pun-
tuación) á situación comunica-
tiva e á función da mensaxe. 

CCL 50% 5% 

B2.8. Planificación e revisión 
do escrito en función da si-
tuación comunicativa (te-
ma, fins e destinatarios) 
para elaborar producións 
con adecuación, coheren-
cia, cohesión e corrección 
nas relacións internas e ex-
ternas dos contidos do tex-
to. 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a adecua-
ción, coherencia, cohe-
sión e corrección dos con-
tidos nas relacións inter-
nas e externas do texto. 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntua-
ción do texto en relación coa 
organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e 
a distribución e ordenación das 
ideas expresadas). 

CCL 

CCL 
50% 10% 

B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, 

B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: dia-

LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións per-
soais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participa-

CCL, 

CD, 

CSC 

50% 10% 
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cartas persoais, avisos, so-
licitudes e participación en 
foros. 

rios, cartas persoais, avi-
sos, solicitudes e partici-
pación en foros. 

ción en foros. 

B3.1. Recoñecemento, explica-
ción e uso de léxico suficien-
temente amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos tra-
ballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da fra-
seoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohesión 
textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura dos pronomes 
persoais e da súa caracteri-
zación morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
dos pronomes persoais e 
da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e produ-
ción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo pro-
pio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e creati-
vidade. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüísti-
ca do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa si-
tuación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos na-
rrativos breves e localiza-
ción e descrición dos ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, es-
pazo e personaxes princi-
pais. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente textos na-
rrativos breves, localizan-
do e describindo os ele-
mentos estruturais e for-
mais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes prin-
cipais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-
vamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e for-
mais máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e per-
sonaxes principais. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:    
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UNIDADE 6  

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa navegación. 

-  Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais.  

-  Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 

-  Coñecer a valoración social da lingua galega. 

-  Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero narrativo. 

-  Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dun modelo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo  

Peso 

específico 

      
B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 
textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propó-
sito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais 
do ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B1.5. Valoración das produ-
cións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia co-
rrecta e cunha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 100% 10% 

B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do 
contido e de estratexias 
de lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñecemen-
tos sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, expli-
cación e uso de léxico su-
ficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de voca-
bulario temático a partir 
de campos léxicos traba-
llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. CCL 100% 15% 

B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión tex-
tual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamen-
te a puntuación para a cohe-
sión textual. 

CCL 50% 10% 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de verbos e da 
súa caracterización morfo-
lóxica para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa caracte-
rización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza formas 
verbais na comprensión e pro-
dución de textos orais e escri-
tos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica do galego. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á pre-
senza da lingua galega no 
contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación socio-
lingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (conce-
llo e comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

CCL 50% 10% 

B4.5. Proceso de normaliza-
ción. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normali-
zado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos ca-
ra ao uso do galego e asu-
mir a importancia da con-
tribución individual no de-
senvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

 

Temporalización:  

xaneiro:                              febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios de transporte. 

-  Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 

-  Aplicar as normas de uso do b e do v. 

-  Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua. 

-  Distinguir as características da poesía lírica. 

-  Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta.  

-  Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.5. Valoración das pro-

ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las. 

CCL, 

CAA 
80% 5% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 5% 

B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise 
do contido e de estrate-
xias de lectura compren-
siva: esquemas, resu-
mos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñece-
mentos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüís-
tico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o conti-
do dun texto en resumos e es-
quemas que estruturan visual-
mente as ideas. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxi-
co descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das pala-
bras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

CCL, 

AAA 
50% 10% 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e 
as secundarias e comprende a 
relación existente entre elas. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preci-
so coa presenza da frase-
oloxía e vocabulario tra-
ballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario am-
plo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axei-
tado á situación comunicativa. 

CCL, 

CCC 
50% 10% 
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mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para a me-
llora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura 
de verbos e da súa carac-
terización morfolóxica 
para mellorar a compren-
sión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecua-
damente formas verbais na 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B4.5. Proceso de normali-
zación. Desenvolvemen-
to de actitudes positivas 
cara ao proceso de re-
cuperación do galego, 
favorecemento do xur-
dimento de vínculos po-
sitivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesi-
dade e das potenciali-
dades de enriquece-
mento persoal e colecti-
vo do uso normalizado 
da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras 
no ámbito educativo, ad-
quirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual 
no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia prácti-
ca lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade están-
dar da lingua galega e va-
lorala como variante uni-
ficadora, así como apre-
ciar a variante diatópica 
propia 

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

CCL 100% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición 
de poemas recitados ou 
cantados; determina-
ción do tema principal, a 
estrutura xeral e os 
principais recursos esti-
lísticos. 

B5.2. Ler expresiva e com-
prensivamente e facer 
audicións de poemas re-
citados ou cantados, de-
terminar o tema princi-
pal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os princi-
pais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de 
poemas recitados ou canta-
dos, determina o tema princi-
pal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos 
estilísticos. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un texto poético. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seres míticos. 

-  Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal). 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

-  Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 

-  Distinguir os elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos acentos e a rima). 

-  Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      
B1.2. Comprensión, interpre-

tación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito 
social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de di-
ferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-
to e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.7. Coñecemento e aplica-
ción, con axuda das TIC, de 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, téc-
nicas e estratexias para 
realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de in-
formación dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incor-
poralos ás súas producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

50% 5% 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

CD, 

CCL, 

CSC 

50% 5% 

B1.10. Construción de discur-
sos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensi-
bles, nun rexistro neu-
tro, informal ou máis 
culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nas que intercambia 
información e expresa a súa opi-
nión, fai invitacións e ofrecemen-
tos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

50% 5% 
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B2.4. Comprensión e interpre-
tación, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da 
vida educativa, especial-
mente, os instrutivos e ex-
positivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enci-
clopedias. 

B2.4. Comprender e in-
terpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida educa-
tiva, especialmente, os 
instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. CCL 50% 5% 

B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua gale-
ga. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos com-
poñentes sintácticos no ni-
vel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, 
cun estilo cohesionado e co-
rrecto. 

B3.9. Coñecer os compo-
ñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun es-
tilo cohesionado e co-
rrecto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira axei-
tada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. CCL 100% 20% 

B5.1. Lectura, con regularida-
de, de obras literarias e de-
senvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opi-
nión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á ida-
de, relación do seu sentido 
coa propia experiencia e ou-
tros coñecementos adquiri-
dos e valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso es-
tético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desen-
volver criterio lector; ex-
por unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos pro-
pios de cada xénero lite-
rario, o punto de vista 
empregado e o uso esté-
tico da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia expe-
riencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

CCL 80% 15% 

B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou canta-
dos; determinación do tema 
principal, a estrutura xeral e 
os principais recursos estilís-
ticos. 

B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de po-
emas recitados ou can-
tados, determinar o 
tema principal, a estru-
tura xeral e pór de rele-
vo os principais recur-
sos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensi-
vamente e fai audicións de po-
emas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a 
estrutura xeral e pon de relevo 
os principais recursos estilísti-
cos. 

CCL 80% 15% 

 

Temporalización: 

marzo:    
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha canción. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe mariña. 

-  Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

-  Aplicar as normas de uso do s e do x. 

-  Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos. 

-  Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

-  Distinguir as metáforas e coñecer o método para crealas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.1. Comprensión, inter-

pretación e resumo de 

novas de actualidade e de 

informacións de crónicas, 

reportaxes e documentais 

procedentes dos medios 

de comunicación audiovi-

sual. 

B1.1. Comprender e inter-

pretar a intención comunica-

tiva, o tema, as ideas princi-

pais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos 

medios de comunicación 

(crónicas, reportaxes e do-

cumentais) e elaborar es-

quemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 

e identifica a intención comunicativa 

de textos orais de carácter informati-

vo propios dos medios de comunica-

ción audiovisual (reportaxes, crónicas 

e documentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.2. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais utilizados no 

ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 

comunicativa, o tema, as 

ideas principais e os datos 

relevantes de diferentes 

textos orais dos ámbitos 

social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósi-

to e a idea xeral, os feitos e datos 

relevantes en textos orais do ámbito 

social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B1.4. Escoita crítica e re-

flexiva das mensaxes dos 

medios de comunicación, 

con especial atención aos 

programas informativos. 

B1.4. Identificar e contrastar 

o propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criti-

camente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou men-

saxes discriminatorias. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexu-

ízos ou discriminacións. CSC, 

CAA 
80% 10% 
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B2.5. Uso, progresivamen-

te autónomo, das bibliote-

cas e das TIC para selec-

cionar información. 

B2.5. Seleccionar a informa-

ción que se obtén nas biblio-

tecas, nas TIC e outras fontes 

e integrar os coñecementos 

adquiridos non proceso de 

aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresi-

vamente autónoma, diversas fontes 

de información e integra os coñece-

mentos adquiridos nos seus discursos 

orais e escritos. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e 

preciso, con incorporación 

de fraseoloxía e de voca-

bulario temático a partir 

de campos léxicos traba-

llados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e preciso 

coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na 

aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con clarida-

de nun rexistro axeitado á situación 

comunicativa. 
CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-

ción das normas ortográfi-

cas e morfolóxicas da lin-

gua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 

normas ortográficas e morfo-

lóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 100% 20% 

B3.9. Coñecemento dos 

compoñentes sintácticos 

no nivel da frase para ela-

borar enunciados, orais e 

escritos, cun estilo cohe-

sionado e correcto. 

B3.9. Coñecer os compoñen-

tes sintácticos para elaborar 

enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e 

correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-

bora enunciados de maneira axeitada 

e correcta atendendo aos compoñen-

tes sintácticos. 
CCL 100% 20% 

B5.6. Análise de textos 

literarios, de maneira 

guiada, identificación dos 

trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recur-

sos retóricos. 

B5.6. Analizar textos litera-

rios, de maneira guiada, 

identificar os trazos dos 

subxéneros e a funcionalida-

de dos recursos retóricos. 

LGB5.6.1. Analiza textos literarios, de 

maneira guiada, identifica os trazos 

dos subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 
CCL 80% 10% 

 

Temporalización: 

marzo:                              abril:                                 
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UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha noticia. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe de montaña. 

-  Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento indirecto e complemento circunstancial. 

-  Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

-  Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-  Coñecer as principais características do xénero dramático. 

-  Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso es-

pecífico 

      B1.2. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais utilizados 
no ámbito social e edu-
cativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes 
textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os feitos e datos re-
levantes en textos orais do ámbito 
social e educativo. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instru-
cións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva auto-
nomía. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.3. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel e dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e interpre-
tar, en formato papel ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta tex-
tos propios dos medios de comu-
nicación (noticias). 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

LGB2.3.2. Localiza a información desta-
cada de textos propios dos medios 
de comunicación: portadas e titu-
lares. 

CCL 50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseo-
loxía e de vocabulario 
temático a partir de 
campos léxicos traballa-
dos na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con clari-
dade nun rexistro axeitado á si-
tuación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 

B3.5. Aplicación e valora-
ción das normas orto-
gráficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as nor-
mas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.  100% 20% 
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Temporalización: 

abril:                                 maio:                             

 

 

 

 

 

 

 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñen-
tes sintácticos. CCL 100% 20% 

B3.10. Coñecemento, uso 
e aplicación das estrate-
xias necesarias de auto-
avaliación, aceptando o 
erro como parte do pro-
ceso. 

B3.10. Aplicar progresiva-
mente o coñecemento e o 
uso das estratexias de au-
toavaliación e a aceptación 
do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas produ-
cións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavalia-
ción, propondo solucións para a súa 
mellora. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB.4.1.1. Valora a lingua como instru-
mento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingü-
ísticos de noso en diferentes con-
textos. 

CCL 50% 5% 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maio-
ritarias, minoritarias e minoriza-
das e aplica estes conceptos ao 
caso galego. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracteri-
zan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e com-
prensivamente, visionar 
pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e proce-
dementos que caracterizan 
os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensi-
vamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e pro-
cedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 80% 10% 
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outros espectáculos. 

-  Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento axente, atributo e complemento predicativo) 

-  Empregar correctamente as vogais. 

-  Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). 

-  Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

-  Facer dramatizacións a partir dun texto. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Escoita crítica e re-
flexiva ante as mensa-
xes discriminatorias dos 
medios de comunica-
ción, con especial aten-
ción aos programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas. 

B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos 
orais dos medios de co-
municación, analizar criti-
camente os seus contidos 
e interpretar as connota-
cións e mensaxes discrimi-
natorias implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas princi-
pais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de 
programas de carácter informa-
tivo: noticias, reportaxes e cró-
nicas. 

CCL 50% 10% 

B1.5. Valoración das pro-
ducións orais emitidas 
cunha fonética e proso-
dia correcta e cunha ac-
titude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amo-
sar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas produ-
cións orais propias e alleas e 
propón solucións para mellora-
las.  

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

CAA 80% 10% 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a varian-
te dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 
80% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de fraseoloxía e 
de vocabulario temático 
a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado 
á situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácti-
cos no nivel da frase pa-
ra elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia 
da zona e utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as va-
riantes diafásicas do galego. CCL 80% 5% 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingü-
ística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

CCL 80% 5% 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da va-
riedade estándar da lingua gale-
ga e valóraa como variante uni-
ficadora. 

CCL 80% 10% 

B5.4. Lectura dramatizada 
e comprensiva, visiona-
do de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e proce-
dementos que caracte-
rizan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visio-
nar pezas teatrais e reco-
ñecer os compoñentes e 
procedementos que carac-
terizan os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e compren-
sivamente, visiona pezas tea-
trais e recoñece os compoñen-
tes e procedementos que ca-
racterizan os subxéneros. 

CCL 80% 10% 

 

Temporalización:  

maio:                                    
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UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os complementos. 

-  Identificar as distintas modalidades oracionais. 

-  Empregar correctamente os grupos cultos. 

-  Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

-  Coñecer a relación entre a literatura e outras artes como o cine e a música. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.1. Comprensión, inter-
pretación e resumo de 
novas de actualidade e 
de informacións de cró-
nicas, reportaxes e do-
cumentais procedentes 
dos medios de comuni-
cación audiovisual. 

B1.1. Comprender e inter-
pretar a intención comuni-
cativa, o tema, as ideas 
principais e os datos rele-
vantes de diferentes textos 
orais dos medios de co-
municación (crónicas, re-
portaxes e documentais) e 
elaborar esquemas e re-
sumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
e identifica a intención comuni-
cativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e docu-
mentais). 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B2.4. Comprensión e in-
terpretación, en formato 
papel ou dixital, de tex-
tos propios da vida edu-
cativa, especialmente, 
os instrutivos e expositi-
vos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

B2.4. Comprender e inter-
pretar en formato papel 
ou dixital, textos propios 
da vida educativa, espe-
cialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educati-
vas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e 
se expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias curricula-
res. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de lé-
xico suficientemente 
amplo e preciso, con in-
corporación de fraseolo-
xía e de vocabulario te-
mático a partir de cam-
pos léxicos traballados 
na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 
coa presenza da fraseolo-
xía e vocabulario traballa-
do na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa. CCL, 

CCC 
50% 10% 
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B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos 
no nivel da frase para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun esti-
lo cohesionado e correc-
to. 

B3.9. Coñecer os compoñen-
tes sintácticos para elabo-
rar enunciados, orais e es-
critos, cun estilo cohesio-
nado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo 
aos compoñentes sintácticos. CCL 80% 20%% 

B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de 
relación interpersoal e 
de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación inter-
persoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo. Apreciar 
o plurilingüismo como ex-
presión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer 
a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como ins-
trumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de si-
nal de identidade dun pobo a 
través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

CCL 80% 10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topóni-
mos galegos. CCL 70% 10% 

B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da 
lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, 
uso normalizado da va-
riante dialectal propia da 
zona e utilización e valo-
ración da variante es-
tándar da lingua en si-
tuacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os tra-
zos da variedade estándar 
da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, 
así como apreciar a varian-
te diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa zona. 

CCL 80% 10% 

B5.7. Produción de textos 
de intención estética 
servíndose dos coñece-
mentos literarios adqui-
ridos e dos recursos re-
tóricos traballados na 
aula. 

B5.7. Escribir textos de in-
tención estética servíndo-
se dos coñecementos lite-
rarios adquiridos e dos re-
cursos retóricos traballa-
dos na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñece-
mentos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballa-
dos na aula. 

CCL, 

CCEC 
50% 10% 

B5.8. Descrición e caracte-
rización dos trazos defi-
nitorios básicos da lin-
guaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar 
os trazos definitorios bási-
cos da linguaxe cinemato-
gráfica. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

CCL, 

CCEC 
80% 10% 

Temporalización:  

xuño:                               
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7.3. 3º ESO 

          

 
1ª 
Aval   

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific. 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

1 

  

  

  

B1.6 LGB1.6.1. CCL, CAA 
Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os 
erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habi-
tual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

80% 10% 

B1.10 LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 10% 

B2.12 LGB2.12.1. CCL, CAA 
Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e 
da situación comunicativa para redactar textos adecuados, cohe-
rentes e ben cohesionados. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B3.8.  LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

80% 15% 

B4.6.  LGB4.6.1. CCL 
Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 15% 

B5.2.  LGLB5.2.2. CCL 

Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da lite-
ratura galega correspondente. 

80% 15% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80% 10% 

  

2 

  

B1.3. LGB1.3.2. CCL, CAA Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

B1.5. LGB1.5.1. CCL, CAA, CSC 
Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

50% 5% 

B1.8. LGB1.8.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

80% 5% 
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B2.8. LGB2.8.2. CCL 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

80% 5% 

B2.12. LGB2.12.4. CCL, CSC 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.3. LGB3.3.1. CCL, CAA Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 15% 

B4.6. LGB4.4.2. CCL, CSC 
Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

80% 10% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1. CCL 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

80& 10% 

  

  

  

3 

  

  

 

 

 

B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as re-
gras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

50% 5% 

B1.10. LGB1.10.1. CD, CAA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar con-
tidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

50% 5% 

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, es-
quemas e resumos. 

70% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CAA 
Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

B3.5. LGB3.5.1. CCL, CD 
Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

50% 5% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramati-
cais. 

100% 20% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 50% 10% 

 

B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

100% 10% 

B4.2. LGB4.1.4. CCL Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 70% 5% 

B5.1. LGLB5.1.2. CCL 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

70% 10% 
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sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

4 B1.3. LGB1.3.2. CCL Recoñece a intención comunicativa dos textos. 50% 5% 

 B1.9. LGB1.9.1. 
CCL, CSC, CSIEE, 

CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia informa-
ción e expresa a súa opinión. 

50% 10% 

 
B2.6. LGB2.6.1. CCL, CAA, CD 

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar in-
formación. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CAA 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos co-
municativos de uso formal da lingua. 

50% 10% 

 
B3.2. LGB3.2.2. CCL, CAA 

Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

70% 10% 

 B3.7. LGB3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente. 100% 10% 

 
B3.8. LGB3.8.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan. 

50% 5% 

 
B4.2. LGB4.2.1. CCL 

Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

50% 5% 

 
B5.1. LGLB5.1.2. CCL 

Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e perío-
dos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os 
seus principais trazos característicos. 

80% 10% 

 

B5.2. LGB5.2.3. CCL 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

50% 5% 

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competen-
cias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

5 

  

  

  

B2.1 LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 15% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

 LGB2.8.5. CCL, CCD 
Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, orto-
gráficas e tipográficas. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 
Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-

50% 15% 
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mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B3.1 LGB3.1.1 CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B5.6 LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 10% 

  

6  

B2.1 LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.3 LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

70% 10% 

B2.4 LGB2.4.1. 
CCL, CAA, CD, 
CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B2.8 LGB2.8.1. CCL 
Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

50% 5% 

B2.11 LGB2.11.1. CCL, CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especial-
mente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

70% 10% 

B3.1 LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4 LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6 LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.1 LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

B5.1 LGLB5.1.1.  CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

B5.4 LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 
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 B1.5 LGB1.5.1. CD, CA, CSIEE 
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións 

50% 5% 

  

  

  

7 

  

  

 

 

 

B1.10 LGB1.10.1. 
CSC, CSIEE, 
CCEC 

Participa en conversas informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecemen-
tos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

50% 10% 

B2.4 LGB2.4.2. CCL 
Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guia-
das, con progresiva autonomía. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. Palabras que comezan por es- e ex-. 

70% 10% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

 
B3.8 LGB3.8.1. CCL, CCA 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 
máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

50% 5% 

 
B4.7 LGB4.5.1.  CCL, CSC 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingü-
ística e na do seu contorno.. 

50% 10% 

 

B5.3 LGLB5.3.1.  CCL 
Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abor-
dadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

50% 10% 

B5.4. LGLB5.4.1. CCL 
Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

60% 10% 

 
B5.6 LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

8 

B1.3. LGB1.3.1. CCL, CAA 

Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comuni-
cación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a lingua-
xe discriminatoria). 

50% 5% 

 
B1.7. LGB1.7.1 CCL, CSC 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

 
B2.1. 

LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

50% 10% 

 
LGB2.1.4. CCL, CAA 

Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto 

50% 5% 

 
B2.8. LGB2.8.1. CCL 

Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto. 

60% 5% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 70% 10% 
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da lingua galega. 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distin-
gue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B3.11. LGB3.11.1. CCL, CAA 

Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

50% 5% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través da identificación de ele-
mentos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

50% 5% 

 

B5.1. LGLB5.1.1. CCL 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión per-
soal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

80% 10% 

 
B5.4. LGLB5.4.1 CCL 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

70% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

50% 5% 

 

3ª Aval 

  

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro  

      

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo               
consec. 

Peso   

Cualific. 

  

  

9 

  

  

  

B2.1. LGB2.1.1. CCL, CAA 
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 10% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do i, ll e x. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1 CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

B4.7. LGB4.7.1. CCL, CSC 
Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presen-
za de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

80% 15% 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 15% 
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B5.6. LGLB5.6.1.  CCL, CCEC 
Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

80% 15% 

 B1.2. LGB1.2.1. CCL, CAA 
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do ámbito social e educa-
tivo. 

50% 10% 

 B1.7. LGB1.7.2. CCL 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

50% 5% 

  

10 

B2.1. LGB2.1.1.  
Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliña-
dos, esquemas e resumos. 

50% 5% 

B2.4. LGB2.4.1. CCL, CAA, CD, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

50% 5% 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega: uso do b e v. 

100% 15% 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 15% 

B4.4. LGB4.4.1. CCL, CSC 
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 
alumnado 

50% 10% 

B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 
Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 10% 

 

B5.3. LGLB5.3.1. CCL 

Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáti-
cas abordadas e describe os valores estilísticos dos tex-
tos. 

80% 10% 

 
B5.6. LGLB5.6.1. CCL, CCEC 

Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

50% 5% 

 B1.7. LGB1.7.1. CCL, CSC 
Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa dese-
xada, con coherencia, cohesión e corrección. 

50% 10% 

11 B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 
Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 

B3.1. LGB3.1.1. CCL 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

B3.4. LGB3.4.1. CCL Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló- 80% 10% 
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xicas da lingua galega. Palabras que comezan por es- e 
ex-. 

B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 20% 

 

B4.1. LGB4.1.1. CCL 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo a través da identifica-
ción de elementos lingüísticos de noso na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico. 

80% 15% 

 
B4.5. LGB4.5.1. CCL, CSC 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normali-
zación da lingua galega. 

80% 15% 

 
B5.5. LGLB5.5.1. CCL 

Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas tea-
trais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes 

80% 10% 

12 
B2.3. LGB2.3.1. CCL, CSC 

Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e exposi-
tivos de estrutura descritiva e secuencial. 

50% 10% 

 
B3.1. LGB3.1.1. CCL 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación. 

50% 10% 

 
B3.4. LGB3.4.1. CCL 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

100% 15% 

 
B3.5. LGB3.5.1. CCL 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

70% 15% 

 
B3.6. LGB3.6.1. CCL, CAA 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

100% 10% 

 
B4.8. LGB4.8.3. CCL 

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialec-
tal ao que pertencen. 

70% 15% 

 
B5.7. LGLB5.7.3. CCL, CCEC 

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

80% 15% 

 

B5.8. LGLB5.8.1. CCL, CD 

Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliote-
cas, incluídas as virtuais, para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

50% 10% 
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7.4. 4º ESO 

UNIDADE 1 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

-  Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do século XX. 

-  Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito em-

prendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      
B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración de 

textos orais de natureza 

diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes tipos 

de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as se-

cundarias de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do conti-

do, como o resumo. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico, 

suficientemente amplo e 

preciso, co apoio do dicio-

nario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 

os valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de diferentes 

categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas de acen-

tuación. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de acentuación nos seus escri-

tos. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.4. A fonética e a fonolo-

xía do galego: vocalismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua galega, 

con especial atención á entoación e 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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ción ás vogais. ás vogais de grao medio. 

B4.6. Análise e compresión 

dos feitos máis relevantes 

da historia social do galego 

no primeiro terzo do século 

XX. 

B4.4. Coñecer e describir os 

acontecementos máis rele-

vantes da historia social da 

lingua galega no primeiro 

terzo do século XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social da 

lingua galega no primeiro terzo do 

século XX. CCL, 

CCEC 

80% 10% 

LGB4.4.3. Analiza a situación da lin-

gua galega no primeiro terzo do sé-

culo XX. 

80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  das etapas na 

produción literaria en gale-

go nos comezos do século 

XX. 

B5.1. Coñecer o panorama 

literario a comezos do sécu-

lo XX, así como a obra dos 

principais autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as 

etapas na produción literaria en 

galego nos comezos do século XX e 

coñece a obra dos principais autores. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas comprensi-

vas e expresivas e audicións 

de textos poéticos repre-

sentativos da literatura 

galega nos comezos do 

século XX. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer audi-

cións de textos poéticos 

representativos da literatura 

galega nos comezos do sécu-

lo XX. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos representa-

tivos da literatura galega de comezos 

do século XX. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras repre-

sentativas da literatura 

galega de comezos do sécu-

lo XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou poemas representativos da litera-

tura galega de comezos do século XX, 

resume o seu contido, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada 

textos poéticos representativos da 

literatura galega de comezos do 

século XX. 

80% 10% 

 

Temporalización: 

setembro:                                   outubro:                            
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UNIDADE 2 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. 

-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 

-  Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. 

-  Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, ao ámbito litera-

rio. 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, ade-

cuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con co-

herencia, cohesión e corrección. 
CCL 50% 5% 

B2.1. Comprensión, inter-

pretación e análise dun 

texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo, o 

guión de traballo, as táboas... CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos ex-

plícitos e implícitos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, ex-

plicación e uso de léxico 

referido ao tempo crono-

lóxico, suficientemente 

amplo e preciso, co apoio 

do dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso, 

de diferentes categorías 

gramaticais, sobre o tem-

po cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais, 

sobre o tempo cronolóxico. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do feminino e de concor-

dancia de xénero. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego: conso-

nantismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 

fonolóxico e a fonética do 

galego, con especial aten-

ción ás consoantes. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética da lingua gale-

ga, con especial atención ás con-

soantes e, en concreto, ao n ve-

lar. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades xeo-

gráficas da lingua galega. 

Uso normalizado da va-

riante dialectal propia da 

zona. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua 

galega. 
CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográ-

ficas da lingua galega como sím-

bolo de riqueza lingüística e cul-

tural. 

80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razo-

adamente a relevancia do Grupo 

Nós no panorama literario gale-

go e sinala os principais trazos 

característicos da obra de Risco 

e Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 15% 

B4.1. Valoración das lin-

guas como medios de 

relación interpersoal e 

de sinal de identidade 

dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e argu-

menta fundamentadamente e 

cun discurso propio a súa postu-

ra. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a partir 

da información obtida 

de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos redacta-

dos a partir fa información 

obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea un texto argumenta-

tivo propio a partir dunhas viñe-

tas dadas.  CCL, 

CAA 
50% 10% 

Temporalización: 

outubro:                                            
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UNIDADE 3 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co medo. 

-  Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

-  Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de frases que hai. 

-  Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

-  Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 

información e extrae conclu-

sións a partir da información 

obtida na Rede. CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. 
CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 
50% 10% 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 73 

 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso do número e 

as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas de forma-

ción do plural e de concordan-

cia de número, así como as re-

gras de acentuación. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación sintácti-

ca; estruturas sintácti-

cas.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados, identificando as 

principais regras de combi-

nación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e identifica 

a palabra nuclear que a organi-

za sintáctica e semanticamente. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 100% 10% 

B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dias-

tráticas da lingua galega. 

B4.7. Coñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diastráticas da lingua gale-

ga.  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente a contribución 

de Castelao á literatura e, en 

xeral, á cultura galega, e reco-

ñece as principais característi-

cas tanto da súa obra como do 

seu pensamento. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Castelao, resume o seu contido, 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época do 

Grupo Nós. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos de Castelao, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico da época do Grupo 

Nós. 

80% 5% 

 

Temporalización: 

novembro:                                    
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UNIDADE 4 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Recoñecer e diferenciar o suxeito e o predicado. 

-  Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

-  Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

-  Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas da lingua gale-

ga. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe correctamente 

palabras con b e con v. CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. Estruturas sintácticas 

e tipos de oración se-

gundo a natureza do 

predicado e o significa-

do.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 

natureza do predicado e o signi-

ficado. 
100% 10% 
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B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracte-

rizan as variedades dia-

fásicas da lingua galega 

e da función da lingua 

estándar. Utilización e 

valoración da variante 

estándar da lingua en 

situacións de carácter 

formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

diafásicas da lingua galega 

e da función da lingua es-

tándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua 

galega. 

CCL 100% 10% 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diafásicas da lingua galega. 
CCL, 

CSC 
80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos mo-

vementos de vangarda, sinalan-

do os seus principais trazos ca-

racterísticos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente textos 

representativos da literatura de 

vangarda, resume o seu conti-

do, sinala os seus trazos carac-

terísticos definitorios e relació-

naos co contexto histórico, cul-

tural e sociolingüístico da épo-

ca. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un poema de Manuel Anto-

nio e sinala os seus trazos van-

gardistas característicos. 

80% 5% 

B5.6. Creación de textos 

de intención literaria 

partindo das caracterís-

ticas dos traballados na 

aula, co fin de desenvol-

ver o gusto pola escrita 

e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos 

e xuízos. 

B5.6. Crear textos de inten-

ción literaria partindo das 

características dos traba-

llados na aula co fin de de-

senvolver o gusto pola es-

crita e a capacidade de ex-

presión dos sentimentos e 

xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de intención 

literaria partindo das caracterís-

ticas dos traballados na aula. 
CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

50% 5% 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

e regular os sentimentos e xuí-

zos. 

50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para mellorar a presen-

tación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para 

mellorar a presentación 

dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa aplicacións informáti-

cas para crear caligramas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

Temporalización: 

novembro:                              decembro:                              
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UNIDADE 5 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo meteorolóxico. 

-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome áto-

no 

-  Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 

-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crí-

tica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido: o esquema. 
CCL, 

CAA 
50% 5% 

B2.14. Valoración da escri-

tura como un instru-

mento de aprendizaxe, 

de relación social e de 

enriquecemento perso-

al. 

B2.14. Valorar a escritura 

como un instrumento moi 

útil na aprendizaxe, nas re-

lacións sociais e no desen-

volvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os 

valores da escritura non só co-

mo unha ferramenta para orga-

nizar os pensamentos, senón 

tamén como un instrumento 

para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de fraseolo-

xía e de vocabulario te-

mático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais, así como da fra-

seoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 

50% 10% 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua ga-

lega. 

50% 5% 
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B3.4. A fonética e a fono-

loxía do galego. 

B3.4. Recoñecer e usar a 

fonética e a fonoloxía da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuada-

mente a fonética e a fonoloxía 

da lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas morfo-

lóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas morfolóxicas da 

lingua galega referidas ao 

correcto uso dos pronomes 

persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas de uso dos pronomes 

persoais. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

 
CCL 100% 10% 

B4.6. Evolución da lingua 

galega e etapas da histo-

ria social da lingua gale-

ga desde 1916 ata a ac-

tualidade. Análise e 

comprensión das causas 

e consecuencias dos fei-

tos máis relevantes. 

B4.4. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da 

lingua galega, así como 

identificar causas e conse-

cuencias dos feitos máis re-

levantes da súa historia so-

cial. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecemen-

tos relevantes da historia social 

da lingua galega nos anos de 

posguerra. CCL, 

CCEC 
80% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente o panorama lite-

rario no exilio, sinalando os au-

tores e obras máis destacados. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, un texto de Blanco Amor e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos. CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.2. Comprensión e in-

terpretación de textos 

propios da vida cotiá re-

lacionados co ámbito la-

boral. 

B2.2. Comprender e interpre-

tar textos escritos propios 

da vida cotiá, pertencentes 

ao ámbito laboral. 

LGB2.2.1. Identifica a intención co-

municativa, o tema e os subte-

mas de escritos propios da vida 

cotiá relacionados co ámbito la-

boral. 

CCL 50% 10% 

Temporalización:  

xaneiro:                                   
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UNIDADE 6 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e o turismo. 

-  Utilizar correctamente o h. 

-  Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer as unidades que desempeñan esas fun-

cións. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.5. Comprensión e inter-

pretación de textos xor-

nalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos carac-

terísticos dos textos xornalísti-

cos de opinión: artigo de opi-

nión, columna e editorial. 

CCL, 

CSC 
50% 10% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estrate-

xias que facilitan a análise do 

contido, como o resumo. 
CCL, 

CAA 

50% 5% 

LGB2.1.4. Deduce información global 

do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas referidas 

ao uso do h. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas.  

B3.8. Identificar as principais 

regras de combinación im-

postas polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura inter-

na das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. CCL 80% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, fa-

vorecendo o xurdimento 

de vínculos positivos ca-

ra ao seu uso. Conscien-

cia da necesidade e das 

potencialidades de enri-

quecemento persoal e 

colectivo do uso norma-

lizado da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso, asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.1. Identifica os procedemen-

tos de normalización e argu-

menta axeitadamente a necesi-

dade de continuar con este 

proceso na lingua galega. 

CCL, 

CSC 

80% 10% 

LGB4.3.2. Distingue normativización e 

normalización e explica axeita-

damente cada fenómeno. 

80% 5% 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 80% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 

períodos e xeracións da litera-

tura galega entre os anos cin-

cuenta e setenta do século pa-

sado, así como os principais au-

tores e obras. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole, 

resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos defi-

nitorios e relaciónaos co con-

texto histórico, cultural e socio-

lingüístico dos anos cincuenta. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

 

Temporalización: 

xaneiro:                               febreiro:                                     
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UNIDADE 7 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  
-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 

-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.4. Comprensión e inter-

pretación de textos ar-

gumentativos. 

B2.4. Comprender e interpre-

tar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a inten-

ción comunicativa de textos 

argumentativos. 

 

CCL 50% 5% 

B3.9. Recoñecemento e 

uso reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns e mais dos me-

canismos de cohesión 

textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e 

usar nexos textuais, así 

como os mecanismos gra-

maticais e léxicos de cohe-

sión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 

nexos textuais, así como os 

mecanismos gramaticais e lé-

xicos de cohesión interna. 
CCL 50% 5% 

B3.1.  Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso 

de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais e as 

perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos 

tipos. 

CCL 80% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas ortográ-

ficas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas da 

lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

regras de formación do plural. 
CCL, 

CAA 
100% 10% 
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B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 10% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

100% 10% 

B4.3. A lusofonía nas lin-

guas do mundo no sécu-

lo XXI. 

B4.2. Valorar as linguas como 

medios de relación inter-

persoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo, e coñe-

cer e describir o papel da 

lusofonía nas linguas do 

mundo no século XXI. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade 

lusófona e sabe describir a 

súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século 

xxi. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

70& 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os principais 

autores e obras da narrativa 

galega dos anos sesenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras representa-

tivas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e re-

lacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada pe-

ríodo. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores dos anos sesenta, 

resume o seu contido e sinala 

os seus trazos característicos 

definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.11. Produción, en so-

porte impreso ou dixital, 

de textos propios da vida 

cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo. 

B2.11. Producir, respectando 

as súas características 

formais e de contido, tex-

tos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito 

administrativo. 

LGB.2.11.1. Produce, respectando as 

súas características formais e 

de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes ao 

ámbito administrativo: a ins-

tancia. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

 

Temporalización: 

febreiro:                                    
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UNIDADE 8 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Analizar mensaxes publicitarias. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co ocio. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas. 

-  Analizar oracións subordinadas substantivas. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico de acordo cunhas pautas dadas. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B2.6. Comprensión e in-

terpretación das mensa-

xes explícitas e implíci-

tas que transmiten os 

textos publicitarios dos 

medios de comunica-

ción. 

B2.6. Comprender e interpre-

tar as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten 

os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensa-

xes persuasivas que proveñen 

dos medios de comunicación. 
CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.7. Lectura crítica e 

reflexiva que permita 

identificar usos lingüísti-

cos discriminatorios. 

B2.7. Identificar os usos lingü-

ísticos que conteñan prexu-

ízos ou mensaxes discrimi-

natorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensa-

xes discriminatorias implícitas 

nos textos de medios de comu-

nicación, con especial atención 

á publicidade. 

CCL, 

CSC 
50% 5% 

B2.10. Utilización das TIC 

para corrixir e mellorar a 

presentación dos escri-

tos, para difundir os tex-

tos propios, coñecer ou-

tros alleos e intercam-

biar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC para 

corrixir e mellorar a pre-

sentación dos escritos, pa-

ra difundir os textos pro-

pios, coñecer outros alleos 

e intercambiar opinións. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 

divulgación de textos propios. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 
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B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utili-

zando os procedementos de 

creación léxica. 
CCL 50% 10% 

B3.6. Aplicación e valora-

ción das normas orto-

gráficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 

as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua ga-

lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfoló-

xicas relativas ao uso de certos 

sufixos deverbais. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 5% 

B4.8. Prexuízos lingüísti-

cos. 

B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a si-

tuación persoal en relación 

a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüís-

ticos atribuíbles a calquera lin-

gua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación 

axeitada. 

CCL, 

CSC 
70% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así como 

os seus autores e obras máis 

representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura dos anos 

cincuenta. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura dos anos cin-

cuenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos da lite-

ratura dos anos cincuenta. 
CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

poetas das xeracións de pos-

guerra, resume o seu contido e 

sinala os seus trazos caracterís-

ticos definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos das xera-

cións de posguerra (anos cin-

cuenta) e sinala os seus trazos 

característicos. 

80% 5% 

Temporalización: 

marzo:                             
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UNIDADE 9 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión cinematográfico. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co cine. 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

-  Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas obras máis desta-

cadas. 

-  Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que os definen. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-

pretación e valoración 

de textos orais de natu-

reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-

tar e valorar diferentes ti-

pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-

municativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto 

oral. 

CCL, 

CD 
50% 5% 

B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

TIC para obter informa-

ción complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar in-

formación obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-

za información e extrae con-

clusións a partir da informa-

ción obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de lé-

xico suficientemente 

amplo e preciso, con in-

corporación de vocabu-

lario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de di-

ferentes categorías gramati-

cais. 

CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as formas verbais da 

lingua galega. 
CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura in-

terna das oracións, identifi-

cando o verbo e os seus com-

plementos. CCL 

100% 5% 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 
100% 5% 
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B4.4. Situación sociolingü-

ística de Galicia.  Pre-

senza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e pri-

vados. Tendencias de 

evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística 

de Galicia, atendendo á 

presenza da lingua galega 

nos principais ámbitos e 

contextos sociais e priva-

dos, así como ás tenden-

cias de evolución. 

LGB4.2.4. Describe a situación socio-

lingüística de Galicia e em-

prega a terminoloxía apropia-

da. 

CCL, 

CSC, 

CD 

70% 5% 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a 

partir da situación sociolingü-

ística actual. 

CCL, 

CSC 
70% 5% 

B5.1. Identificación e com-

prensión  dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 

poéticas de posguerra, así 

como os seus autores e obras 

máis representativos, e coñe-

ce o desenvolvemento do te-

atro entre os anos cincuenta 

e setenta. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas e audi-

cións de textos poéticos 

da literatura de posgue-

rra. 

B5.3. Ler expresiva e com-

prensivamente e facer au-

dicións de textos poéticos 

da literatura de posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensi-

vamente textos poéticos de 

autores da Xeración das Fes-

tas Minervais. 

CCL, 

CD 
80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da litera-

tura galega de 1916 ata 

a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos poéticos de autores 

da Xeración das Festas Mi-

nervais e sinala os seus trazos 

característicos. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 10% 

B2.5. Comprensión e in-

terpretación de textos 

xornalísticos de opinión. 

B2.5. Comprender e interpre-

tar textos xornalísticos de 

opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comuni-

cativa dun texto xornalístico e 

distingue entre información, 

opinión e persuasión. 
CCL 50% 10% 

B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixi-

tal de textos argumenta-

tivos, redactados a par-

tir da información obti-

da de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos, redac-

tados a partir da infor-

mación obtida de distin-

tas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, un texto argumen-

tativo propio a partir dun te-

ma dado sen documentación 

previa. 

CCL 50% 10% 

Temporalización: 

marzo:                               abril:                                 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 86 

 

UNIDADE 10 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar un guión televisivo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e a televisión. 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Recoñecer e analizar oracións subordinadas adverbiais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.7. Produción de discur-

sos orais, en interven-

cións espontáneas, ade-

cuados á situación e á in-

tención comunicativa 

desexada, con coheren-

cia, cohesión e correc-

ción. 

B1.7. Producir textos orais, 

en intervencións espontá-

neas, adecuadas á situa-

ción e á intención comuni-

cativa desexada, con cohe-

rencia, cohesión e correc-

ción. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á in-

tención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e co-

rrección. 

CCL 50% 5% 

B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan 

a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lec-

tura comprensiva e crítica 

dos textos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro 

culto e incorpóraas ao seu dis-

curso. 

CCL, 

CAA 
50% 5% 

B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxi-

co suficientemente am-

plo e preciso, con incor-

poración de vocabulario 

temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gra-

maticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 

léxico amplo e preciso, de dife-

rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de crea-

ción de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de crea-

ción de palabras, os valores 

dos morfemas e as súas 

posibilidades combinato-

rias para crear novos ter-

mos e identificar a súa pro-

cedencia. 

.LGB3.3.3. Recoñece os valores de 

prefixos e sufixos e as súas po-

sibilidades combinatorias para 

crear novas palabras. 

CCL, 

CAA 
60% 10% 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia 

grega de prefixos habituais no 

uso da lingua galega. 
CCL 50% 5% 
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B3.2. Recoñecemento e 

uso das formas verbais 

da lingua galega e das 

perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar co-

rrectamente as formas 

verbais e as perífrases ver-

bais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correcta-

mente as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os di-

versos tipos. 

CCL 100% 10% 

B3.8. As principais regras 

de combinación impos-

tas polos predicados en 

función dos seus argu-

mentos; estruturas sin-

tácticas e tipos de ora-

ción.  

B3.8. Recoñecer e usar enun-

ciados e oracións, identifi-

cando as principais regras 

de combinación impostas 

polos verbos. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

CCL 

100% 10% 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía sin-

táctica correcta. 
100% 10% 

B4.5. Proceso de normali-

zación. Desenvolvemen-

to de actitudes positivas 

cara ao proceso de recu-

peración do galego, favo-

recendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao 

seu uso. Consciencia da 

necesidade e das poten-

cialidades de enrique-

cemento persoal e colec-

tivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos 

cara ao seu uso asumindo 

a importancia da contribu-

ción individual no desen-

volvemento da lingua gale-

ga. 

LGB4.3.4. Coñece os principais axen-

tes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 

CCL, 

CSC 
60% 10% 

B5.1. Identificación e com-

prensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-

der os distintos períodos e 

xeracións da literatura ga-

lega desde 1916 ata a ac-

tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os autores e 

autoras máis representativos 

do panorama narrativo actual. 

CCL, 

CCEC 

 

80% 10% 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras re-

presentativas da literatu-

ra galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras represen-

tativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 

ou textos representativos de 

narradores e narradoras ac-

tuais. 
CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 5% 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guia-

da, textos da narrativa actual. 80% 10% 

 

Temporalización: 

abril:                                 maio:                                         
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UNIDADE 11 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

-  Recoñecer as principais relacións semánticas entre palabras. 

-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración 
de textos orais de natu-
reza diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14.  Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos sobre 
as linguas para desen-
volver unha competen-
cia comunicativa inte-
grada. 

B3.14.  Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante a 
comparación e transfor-
mación de textos, enun-
ciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1.  Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
80% 10% 

B3.6.  Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6.  Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor-
folóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfoló-
xicas da lingua galega. 

CCL, 

CAA 
100% 15% 

B3.8.  As principais regras 
de combinación impos-
tas polos predicados en 
función dos seus argu-
mentos; estruturas sin-
tácticas e tipos de ora-

B3.8.  Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación im-
postas polos verbos. 

LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identifi-
cando o verbo e os seus com-
plementos. 

CCL 100% 15% 
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ción segundo a natureza 
do predicado. 

B5.1.  Identificación e 
comprensión  dos distin-
tos períodos e xeracións 
da literatura galega des-
de 1916 ata a actualida-
de. 

B5.1.  Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1.  Identifica os autores e 
autoras máis representativos 
da poesía e do teatro actuais. CCL, 

CCEC 
80% 15% 

B5.2.  Lectura autónoma e 
comentario de obras re-
presentativas da litera-
tura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

B5.2.  Ler autonomamente e 
comentar obras represen-
tativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade 
e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma guia-
da, un texto poético ou teatral 
actual, sinala os seus trazos ca-
racterísticos definitorios e rela-
ciónaos co período literario co-
rrespondente. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

80% 15% 

B2.10.  Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escri-
tos, para difundir os tex-
tos propios, coñecer ou-
tros alleos e intercam-
biar opinións. 

B2.10.  Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a pre-
sentación dos escritos, pa-
ra difundir os textos pro-
pios, coñecer outros alleos 
e intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3.  Usa as TIC como medio 
de divulgación das creacións 
propias. 

CCL, 

CD 
50& 10% 

 

Temporalización: 

 

maio:                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 90 

 

UNIDADE 12 

 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

-  Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar os principais re-

cursos empregados. 

-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competen-

cia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles 
CC 

Grao 

mínimo 

Peso 

específico 

      B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración de 
textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpre-
tar e valorar diferentes ti-
pos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención co-
municativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera tex-
to oral. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou dixi-
tal de textos argumenta-
tivos, redactados a partir 
da información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, redacta-
dos a partir da informa-
ción obtida de distintas 
fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumenta-
tivo propio a partir dun tema 
dado. 

CCL 50% 10% 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxi-
co suficientemente am-
plo e preciso, con incor-
poración de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso, de dife-
rentes categorías gramaticais. CCL, 

CAA 
50% 10% 

B3.14. Identificación e pro-
gresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia co-
municativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante 
a comparación e trans-
formación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecemen-
tos para solucionar pro-
blemas de comprensión. 

B3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da pa-
labra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mello-
rar a comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 
70% 10% 
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B3.6. Aplicación e valora-
ción das normas ortográ-
ficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega. 

CCL, 

CAA 
100% 10% 

B4.4. Situación sociolingüís-
tica de Galicia. A presen-
za da lingua galega nos 
principais ámbitos sociais 
e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e 
contextos sociais e priva-
dos así como ás tenden-
cias de evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
80% 10% 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos socio-
lingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CD 

80% 10% 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información com-
plementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fon-
tes de información impre-
sa ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, anali-
za información e extrae con-
clusións a partir da consulta de 
materiais en distintos sopor-
tes. 

CCL, 

CD 
50% 10% 

B5.1. Identificación e com-
prensión  dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e compren-
der os distintos períodos e 
xeracións da literatura ga-
lega desde 1916 ata a ac-
tualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica creadores e 
creadoras de literatura en so-
porte dixital. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

100% 10% 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas 
de textos poéticos e tea-
trais representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente, facer au-
dicións e ler dramatiza-
damente textos poéticos e 
teatrais da literatura gale-
ga actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos de 
distintos xéneros da literatura 
galega actual en soporte dixi-
tal. CCL, 

CD 

50% 5% 

LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición e visualización de cre-
acións literarias en soporte di-
xital. 

50% 5% 

 

Temporalización: 

 

xuño:                         
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8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Ante a situación de pandemia provocada pola COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se poidan producir ao longo do 

curso, alternando a docencia presencial coa non presencial, a maioría das actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos 

distintos escenarios (presencial, semipresencial e/ou non presencial). Ademais do libro que cada alumna/o dispoña en formato papel, 

todo o alumnado disporá das mesmas unidades didácticas (12 por curso), dun xeito máis esquematizado pero practicamente cos mes-

mos contidos, en Edixgal.  

Na modalidade presencial, tendo presente que a función do profesor/a no proceso ensino-aprendizaxe é a de mediador entre o alum-
no/a e os contidos, a metodoloxía empregada neste proceso debe partir do principio de aprender a aprender; desta forma, poténciase 
unha aprendizaxe autónoma. O profesor/a proporcionará as ferramentas para que o alumno/a aprenda a aprender.  

Coa intención de valorar os coñecementos que o alumnado posúe, establecerase un diálogo no inicio de cada unidade, para levar a 
cabo unha metodoloxía motivadora e significativa, relacionando os coñecementos que eles/elas teñen cos novos, cos que se van en-
frontar e facer así unha ensinanza globalizadora. 

Para o desenvolvemento dos distintos bloques de contido, o alumnado lerá diversos textos literarios e xornalísticos; deles extraerá as 

súas características a través dun método indutivo.  Este  curso realizarán as actividades de maneira individual. Co todo,  o/a profesor/a 

prestará sempre atención individualizada a aqueles alumnos/as que a precisen. Tódalas actividades corrixiranse oralmente, entre to-

dos/as na aula, de maneira participativa. A metodoloxía empregada será motivadora, baseada na variedade de actividades (xogos de 

lingua, pasatempos, lectura comprensiva de textos...), que a ser posible poderán estar  apoiadas por imaxes, presentacións de “Power-

Point”, audicións musicais... Así mesmo, proporemos actividades de repaso.  

Ademais, debemos presentarlles a utilidade dos contidos, como por exemplo, a redacción dunha carta á directora do centro manifes-

tando preocupación pola mellora dalgunhas instalacións. 

Polo que respecta á lectura, para cada trimestre establecemos unha obra de lectura obrigada, variadas en xéneros e en soportes, e 

relacionadas coa materia ou cos contidos transversais. Para esta actividade empregaremos dúas sesións na clase e os/as alumnos/as 

lerán as obras pola súa conta. Nunha primeira sesión comezaremos a lectura, o/a profesor/a comentará os aspectos a ter en conta e 

tamén proporá actividades relativas ao contido ou aos elementos da narración. Se algún alumno/a comezara a lectura pódese estable-

cer un diálogo crítico ou reflexión colectiva sobre a obra. Logo, na segunda sesión, marcada polo profesor/a en acordo co alumnado, 

realizarase unha proba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 
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8.1 ESTRATEXIAS   METODOLÓXICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 

- Estudo de casos (proxectos) 

- Simulacións 

Posible secuencia: 

 

Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, ,etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para reforzo e apoio 

- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

- Lectura e comprensión de textos 

- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

- Resposta a preguntas 

- Resolución de problemas 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (rúbricas) 

- Exposicións orais 

- Probas escritas 

- Traballos individuais e en grupo 

- Observación do traballo na aula 
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8.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Ademais do libro de cada alumno/a da editorial Anaya en formato papel, o alumnado de 3º e 4º de ESO terá á súa disposición enm 

EDIXGAL os mesmos temas, máis resumidos, así como outros materiais necesarios e imprescindibles para poder acadar unha avaliación 

positiva do curso (enlaces, resumos, videotutorais, presentacións...), ademais doutros materiais subidos polo profesorado. 

Outros recursos que se poden utilizar: 

 Fichas de traballo da diversidade, lecturas complementarias, material para o desenvolvemento das competencias... 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Recursos que ofrece a páxina web:  https://www.ogalego.eu/ 

 Recursos na web da SXPL, da Universidade  e da RAG (tradutores, dicionarios...). 

 

9. AVALIACIÓN 

9.1. AVALIACIÓN INICIAL  

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes 
competencias clave. Esta avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas 
conducentes a proporcionar unha visión o máis completa posible das fortalezas e debilidades do alumnado. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos marcados para a mesma materia no final da 
Educación Primaria, salvo que haxa alumnos/as con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 
Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

 Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de textos variados. 

 Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co profesor e cos compañeiros. 

 Asignación dunha tarefa para a casa, consistente, por exemplo, nun breve traballo de investigación. 

 Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

A.  MEDIDAS COLECTIVAS:  

 Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos alumnos. 

 Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades detectadas na avaliación inicial. 

 Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás necesidades máis urxentes do 
alumnado. 

B.  MEDIDAS INDIVIDUAIS:  

 Elaboración de material didáctico para que cada alumno, na casa, poida reforzar as competencias clave nas que ten acadado 
un nivel inferior ao dos compañeiros. 

 Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar 
pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 
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9.2. AVALIACIÓN CONTINUA 

9.2.1. PROCEDEMENTOS 

A avaliación caracterízase por ser continua, integradora e individualizada, polo que require unha constante recollida de información. 

Deste xeito, valoraranse  as actitudes e hábitos de traballo do alumnado, os coñecementos e os contidos procedimentais e, principal-

mente,  a consecución das competencias clave. Para iso, procederase á análise das distintas tarefas, probas e traballos realizados polo 

alumnado, tanto de forma presencial como telemática. 

Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais (ordinarias) e unha extraordinaria no mes de setembro. 

  Os progresos dos alumnos e alumnas valoraranse en relación co punto de partida, que se recollerá na avaliación inicial. A partir desta 

información,  o profesor seleccionará aqueles contidos e obxectivos máis adecuados á  realidade dos alumnos e planificará as activida-

des que lles permitan progresar desde  a súa situación inicial. 

9.2.2. INSTRUMENTOS 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e cualificable de acordo co tipo e número de actividades 

realizadas polo alumno/a. Os criterios de cualificación varían, relativamente, de acordo ao tipo de actividade.  

Entre outros empregaranse os seguintes: 

 Probas escritas: todas as preguntas irán numeradas, e indicarase, se procede, a valoración de cada unha delas,  o descon-

to por faltas de ortografía (normalmente 0,2 décimas por cada falta e 0,15 por cada til), o tempo para a realización da 

proba, etc... 

 Probas prácticas: valorarase o manexo do ordenador e os programas que forman parte do currículo, o manexo das fe-

rramentas informáticas, o respecto das normas de seguridade, etc... 

  Probas orais: terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

 Traballos feitos individualmente: terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das 

fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc... 

 Traballos feitos en grupo: valorarase a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o ri-

gor científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

 Traballo na aula (ou na casa en caso de docencia non presencial): terase en conta a presentación do caderno de  clase 

(ben en formato papel, ben en formato dixital), as preguntas que se formulan, o respecto ás normas e aos materiais, o in-

terese pola materia, etc. 

A avaliación apóiase na recollida de información, a través tanto da observación diaria na aula, como nos diferentes traballos solicitados, 

caderno e probas obxectivas que se propoñan. De forma xeral, usaranse as seguintes ferramentas: 

 Rexistros de avaliación. 

 Probas  escritas: realizarase unha proba escrita cada dous temas, de tal maneira que ao menos haxa dúas por avaliación. Estas 
probas incluirán probas de lectura e comprensión. A lectura de carácter obrigatorio será avaliada con probas orais ou escritas 
que versarán sobre o contido da mesma. 

 Caderno da aula: avaliarase o traballo na aula a través do caderno do alumno ou alumna, ben en formato papel, ben en 
formato electrónico.  

 Traballos variados: a adquisición do coñecemento dos diferentes contidos tratados na aula serán avaliados tamén con 
exercicios e actividades preparados para este caso. 
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 Exposicións orais. 

Tanto as exposicións orais, como as escritas, incluído o caderno, avaliaranse seguindo os modelos de rúbrica que se achegan nos 
anexos. 

En canto aos traballos feitos en grupo ou individualmente, ou o traballo na aula (ou casa), toda produción ou traballo entregado polo 
alumnado que presente indicios de ser copiado ou de elaboración non propia levará unha cualificación de cero (0). 

A ponderación dos instrumentos de avaliación realizarase normalmente do seguinte xeito: 

Probas escritas (CCL, CAA, CCEC): 70% Traballos (CCL) en relación con outras 

competencias: 20% 

Actitude e traballo na aula (CCL) en rela-

ción con outras competencias: 10% 

 Realizaranse dous exames por trimes-

tre onde os estudantes deben demos-

trar os coñecementos e capacidades, 

así como os seus recursos expresivos. 

  Nas probas concretas escritas, indica-

rase a cualificación numérica de cada 

cuestión. 

 

 Lecturas obrigatorias (CCEC). 

 Traballo na clase e/ou na casa e rexis-

trado no caderno (CAA, CSIEE). 

 Comentarios de textos literarios e/ou 

lingüísticos e textos de creación per-

soal (CAA, CCEC). 

 Traballos de investigación individuais 

ou en grupo (CAA, CCEC, CD, CMCCT, 

CSIEE). 

 Exposicións orais. dramatizacións, 

recitados...   

 Participación activa no traballo desen-

volvido na aula (CAA, CSC). 

 Respecto ás normas e ao traballo en 

equipo (CSC). 

 Uso correcto do material (CSC). 

 

  

Dentro do 10% da puntuación na actitude e observación do traballo na aula, tamén se terán en conta: 

 O esforzo habitual no desenvolvemento das tarefas. 

 O progreso e mellora no seu proceso de aprendizaxe. 

 O interese e eficacia na autocorrección das tarefas. 

 Unha actitude colaboradora e respectuosa no traballo en equipo. 

 A contribución á convivencia. 

 O respecto ás quendas de palabra, ás opinións diferentes e á diversidade lingüística e cultural. 

9.3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS 

Recuperación das avaliacións por trimestres: o alumnado que non supere a correspondente avaliación deberá presentar con anteriori-

dade á proba escrita o caderno con todas as actividades realizadas en cada trimestre, coidando a ortografía e a presentación (marxes, 

enunciado das actividades, data...). A proba escrita realizarase ao comezo do seguinte trimestre ou no mes de xuño  e suporá o 70% da 

nota; o 30% restante corresponderá ao caderno de actividades.  

9.4. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, considérase que o/a alumno/a alcanzou os obxectivos fixados para a materia pen-

dente sempre que obteña unha avaliación continua positiva nas dúas primeiras avaliacións do curso en que está matriculado.  

En caso contrario, deberán realizar o correspondente exame de pendentes no mes de maio. A este efecto, ademais das actividades de 

repaso e reforzo que se realicen ao longo do curso, durante o mes de abril proporcionaráselles un plan intenso de actividades que ver-

sarán sobre os contidos mínimos esixibles na proba extraordinaria. 

No caso de que obteñan nesta proba un grao mínimo de consecución igual ou superior ao 70%, considerarase aprobada a materia. 
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En todo caso, a cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes. 

9.5. AVALIACIÓN FINAL 

Recuperación do curso: os alumnos deberán presentarse á recuperación final de xuño se non superaron o curso nos supostos anterior-

mente relacionados. Neste caso o profesor valorará o traballo realizado durante o curso ata un 30%.  A proba escrita corresponderase 

coas tres avaliacións e suporá o 70% da nota final.  

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos promociona ao curso seguinte. Teranse en conta 

os criterios de cualificación explicados anteriormente. Á hora de avaliar, sopesaranse todos os contidos e terase en conta que a nosa 

materia é considerada como materia con contidos progresivos, polo tanto valorase a evolución positiva e global do alumnado. 

9.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

A nivel de centro seguiremos os criterios especificados no artigo 23 do DOG  do 29/6/2015. 

Promocionarán ao curso seguinte os alumnos/as que: 

a) Superaran todas as materias do curso 

b) Teñan avaliación negativa en unha ou dúas materias, sempre que estas non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura 

e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Repetirán aqueles alumnos/as que: 

a) Teñan avaliación negativa en tres ou máis materias 

b) Teñan avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua 

Castelá e Literatura e Matemáticas. 

Excepcións 

Pode autorizarse a promoción con tres materias se: 

a) Dúas delas non son simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáti-

cas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao alumno/a seguir con 

éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educa-

tiva. 

O claustro de profesores acorda que para que un alumno se beneficie desta excepción deberá amosar un traballo continuado 

nas materias aínda que, polas súas circunstancias particulares non poida superalas. 

Enténdese que debe intentar seguir o desenvolvemento normal   das clases, traer o material necesario (non facelo supón 

tamén una falta leve ás normas de convivencia),  presentarse as probas correspondentes e resolvelas na medida das súas 

posibilidades. As actitudes negativas e/ou o abandono deberán ser reflectidas polos profesores ao longo do curso e nas se-

sións de avaliación. 

Desta maneira trataremos de evitar que os alumnos sen necesidades educativas especiais decidan abandonar unha ou máis 

materias, co agravio comparativo e mal exemplo que isto supón cara ao resto dos seus compañeiros.              

c) Que se lle apliquen ao alumno/a as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se refira o aparta-

do 7 do artigo 23.                                                                       

d) Que tendo avaliación negativa en Lingua Galega Literatura e Matemática ou en Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, o 

equipo docente considere que pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten posibilidades de recuperación e que a promo-

ción beneficiará a súa evolución educativa, sempre que se lle apliquen as medidas de atención educativa propostas no consello 

orientador.        
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10. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Ao alumnado repetidor que teña aprobada a materia de Lingua galega e literatura no curso anterior teráselle en conta esta circunstan-

cia e valorarase cunha ponderación do 20% a nota obtida nese ano (ex. ao alumnado que obtivera un 5 no curso anterior sumaríaselle 

un punto á nota obtida no presente curso). Para aquel alumnado que acadara unha avaliación negativa, faremos un seguimento máis 

individualizado dentro da aula. En ambos casos, procuraremos prestarlles o maior apoio posible para poder superar a materia. 

11. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 CL = Comprensión lectora: todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EOE = Expresión oral e escrita: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 CA = Comunicación audiovisual: todos os cursos. 

 TIC = Tecnoloxía da información e comunicación: en todos os cursos. 

 EMP = Emprendemento: en todos os cursos, con maior incidencia en 1º e 2º de ESO. 

 EC = Educación cívica: en todos os cursos. 

 PV = Prevención da violencia: en todos os cursos. 

 

12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

12.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

3.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

4.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

5.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?         

6- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?         

7.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

9.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

10.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         
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5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

12.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

13.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
     

12.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento da programación didáctica. 

Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan  avaliar o funcionamento do pro-

gramado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso duns indicadores de logro para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta realiza-

rase ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:  

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE MELLO-

RA PERSOAL 

    Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos obxecti-
vos didácticos 

   

Manexo dos contidos da unida-
de 

   

Descritores  
e desempeños competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas se-
leccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    
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Interdisciplinariedade    

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

13.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

 En 2º de ESO, mentres non se adopten outras medidas, é necesario que ao menos un alumno conte con reforzo educativo por 

parte do profesor da materia e, se fose posible, coa profesora de PT. 

 En 3º de ESO, debido ás dificultades competenciais que posúe un grupo de tres alumnos/as cómpre facer reforzo educativo 

con eles, a ser posible coa profesora de PT. 

 En 4º de ESO A, debido ás dificultades do grupo en xeral, é necesario adoptar as seguintes medidas: 

o Aplicación grupal de técnicas de estudo concretas, nomeadamente esquemas e mapas conceptuais. 

o Reforzo de técnicas instrumentais básicas: lectura, comprensión e expresión oral e escrita, ortografía... 

o Adecuación dos contidos mínimos. 

o Adecuación de materiais e probas de avaliación 

o Realizarase un meirande apoio ao alumnado con TDAH, Asperger, dislexia,... 

13.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

 Continúase cunha ACS para unha alumna de 4º de ESO A (cun nivel de referencia de 6º de EP) e que os informes médicos e psi-

copedagóxicos indican unha importante dificultade para o desenvolvemento normal das tarefas.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Este departamento participará nas seguintes actividades: 

a) Equipo de dinamización da lingua galega. 

b) Actividades letras galegas: relatorios, visitas,... 

c) Calquera outra que se organice desde o propio centro. 

15. PLAN DE REFORZO 

15.1.1. OBXECTIVOS 

a) Facilitar que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas. 

b) Reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

15.1.2. TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega e literatura é unha materia de contidos progresivos, polo que, agás no estudo das xeracións literarias, o 

resto dos conceptos son os mesmos, que se van ampliando cada curso. Por este motivo, o estudo da lingua vaise aplicar e reforzar du-

rante todo o curso escolar.  
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16. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua galega e literatura  1º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 2º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 3º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO A Carlos Vázquez García 

Lingua galega e literatura 4º ESO B Carlos Vázquez García 

 

O xefe do departamento, 

 

 

 

Asdo. Carlos Vázquez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de lingua galega e literatura – CPI Tino Grandío (Guntín) Páxina 102 

 

17. ANEXOS 

17.1. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAL  

17.1.1 REXISTRO DE AVALIACIÓN DO CADERNO  

 

 
         

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

A portada do ca-

derno, inclúe o 

curso, a materia, a 

data de inicio do 

caderno e o no-

me? 

       

           

Indícase o inicio de 

cada tema e apa-

rece a data en que 

toman os apunta-

mentos, se reali-

zan as actividades, 

etc.? 

       

           

Ao realizar unha 

actividade, cópiase 

o enunciado, ou 

polo menos indíca-

se o seu número e 

onde atopalo (pá-

xina do libro, foto-

copias, Internet, 

etc.)? 

       

           

Coidouse a orto-

grafía e o uso 

correcto dos sím-

bolos necesarios, 

así como a limpe-

za? 

       

           

Respectáronse as 

marxes e realizou-

se unha distribu-

ción adecuada dos 

contidos do cader-

no? 
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Incluíronse correc-

cións e aclaracións 

sempre que foi 

necesario? 

       

           

Realizáronse ilus-

tracións, debuxos, 

esquemas, resu-

mos e/ou mapas 

mentais, que axu-

den no estudo e 

comprensión do 

contido? 

       

           

 

NOTA: Esta escala de observación pódese empregar en calquera dos tres tipos de avaliación interna: 

-  Autoavaliación: os alumnos e as alumnas avalían o seu propio rendemento. 

-  Coavaliación: os alumnos avalíanse entre eles, intercambiando o seu papel de avaliados e avaliadores alternativamente. 

-  Heteroavaliación: a que realiza o profesorado ao seu alumnado. 

17.1.2.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

1 
 Saúda ao comezar, 

preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Preséntase e nomea o 

tema a tratar. 

Saúda ao comezar e 

nomea o tema a tratar. 

Saúda ao comezar e/ou 

preséntase. 

2 

 Vocaliza, usa o volume 

e o ton de forma co-

rrecta e coida a lingua-

xe non verbal. 

Vocaliza, usa o volume e 

o ton de forma correcta, 

pero non coida a lingua-

xe non verbal. 

Coida a linguaxe non 

verbal. 

Usa o volume de forma 

adecuada. 

3 

 Realiza unha introdu-

ción esquemática e a 

orde da exposición é 

lóxica. 

A orde da exposición é 

lóxica. 

Realiza unha introdución 

esquemática da exposi-

ción. 

A exposición presenta 

certa orde. 

4 
 Achega conclusións, 

invita a realizar pregun-

tas e despídese. 

Achega conclusións e 

invita a realizar pregun-

tas. 

Achega conclusións ou 

invita a realizar pregun-

tas. 

Despídese. 

C
O

N
TI

D
O

  

D
A

 E
X

P
O

-

SI
C

IÓ
N

 

5 

 A información que 

transmite é correcta e 

centrada no tema. 

A información que 

transmite é do tema, 

pero ten algunhas inco-

rreccións. 

A información que 

transmite é correcta, 

pero doutro tema. 

A información que 

transmite é doutro tema 

e ademais é errónea. 
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6 

 A información foi traba-

llada e elaborada polo 

propio alumno ou 

alumna a partir das 

fontes de información 

indicadas. 

A información parece 

ter sido elaborada polo 

alumno ou alumna, pero 

non indicou as súas 

fontes. 

Parte da información 

transmítese directamen-

te desde unha ou varias 

fontes. 

A información simple-

mente transmítese des-

de as fontes sen com-

probar a súa fiabilidade. 

7 

 Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e 

amena, utilizando vo-

cabulario (técnico) 

acorde ao tema. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada e utiliza 

vocabulario (técnico) 

acorde co tema. 

Emprega vocabulario 

(técnico) acorde co te-

ma. 

Emprega a linguaxe de 

forma adecuada. 

8 
 Responde ás preguntas 

con acerto e precisión. 

Responde ás preguntas, 

pero deu algúns datos 

irrelevantes. 

Responde a algunha 

pregunta con erros ou 

vaguidades. 

Non responde a ningu-

nha pregunta ou faino 

con continuos erros. 

R
EC

U
R

SO
S 

D
E 

A
P

O
IO

 

9 

 Interactúa co auditorio 

mediante varias activi-

dades que facilitan a 

comprensión do tema 

da exposición. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio que facili-

ta a comprensión do 

tema. 

Realiza algunha activi-

dade de apoio, pero non 

facilita a comprensión 

do tema por desviarse 

del. 

Non realiza ningunha 

actividade de apoio que 

facilite a comprensión 

do tema da exposición. 

10 

 Emprega apoio audiovi-

sual para recordar da-

tos ou dar exemplos 

importantes, e é creati-

vo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que non achega 

información relevante 

ou non é creativo. 

Emprega apoio audiovi-

sual que se limita a ler 

ou proxectar, sen reali-

zar unha exposición 

adecuada. 

Apenas emprega apoio 

audiovisual ou carece 

del. 

17.1.3.  RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON FERRAMENTAS DIXITAIS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 
 A presentación é creati-

va, amena e orixinal. 

A presentación mostra 

certa creatividade e é 

amena. 

A presentación está 

desenvolvida a partir 

dun equipo xa existente. 

A presentación non é de 

autoría propia. 

2 

 A presentación cobre o 

tema con profundidade, 

mostrando un coñece-

mento profundo sobre 

el. 

A presentación cobre o 

tema de forma adecua-

da, mostrando un coñe-

cemento adecuado so-

bre el. 

A presentación cobre o 

tema, pero só inclúe 

información esencial 

sobre el, mostrando 

certos erros na asimila-

ción do contido. 

A presentación apenas 

inclúe a información 

esencial do tema, mos-

trando erros ou caren-

cias na asimilación do 

contido. 

3 

 O uso de imaxes e/ou 

vídeos é amplo e ade-

cuado, axudando á com-

prensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é correcto; algu-

nhas imaxes axudan á 

comprensión do tema. 

O uso de imaxes e/ou 

vídeos é limitado, e non 

achegan nada nin axu-

dan á comprensión do 

tema. 

Empréganse imaxes e/ou 

vídeos que acaparan a 

exposición do tema, 

pero non achegan nada 

ao traballo. 

4 
 A presentación ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

A presentación ten entre 

2 e 4 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten entre 

5 e 7 erros ortográficos 

ou gramaticais. 

A presentación ten 8 ou 

máis erros ortográficos 

ou gramaticais. 
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O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

5 

 A presentación inclúe 

portada (que introduce o 

tema e aos autores) e un 

índice, e remata cunha 

diapositiva de conclu-

sións e unha de agrade-

cemento que ademais 

invita a realizar pregun-

tas. 

A presentación inclúe 

unha portada e remata 

cunha diapositiva de 

conclusións e unha de 

agradecemento que 

ademais invita a realizar 

preguntas, pero carece 

de índice. 

A presentación inclúe 

unha portada e un índi-

ce, e remata cunha dia-

positiva de conclusións e 

unha de agradecemento, 

pero non invita a facer 

preguntas. 

A presentación inclúe 

unha portada, pero non 

un índice, nin conclu-

sións, nin invita a facer 

preguntas. 

6 

 A presentación mostra 

unha orde lóxica na 

exposición do contido: é 

doado de seguir. 

A presentación está 

bastante organizada; 

algunha idea ou transpa-

rencia parece fóra de 

lugar, pero en xeral é 

doada de seguir. 

A presentación é un 

pouco difícil de seguir; 

algunhas ideas ou trans-

parencias parecen fóra 

de lugar. 

As ideas parecen estar 

ordenadas ao azar, con 

ideas e transparencias 

totalmente fóra de lugar. 

Tamén pode tratarse 

dunha copia doutra 

presentación. 

7 

 A carga de traballo está 

dividida equitativamente 

e é compartida por to-

dos os membros do 

grupo. 

A carga de traballo está 

dividida equitativamen-

te, pero non é comparti-

da por todos os mem-

bros do grupo. 

Unha ou dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

Máis de dúas persoas do 

grupo non realizaron a 

súa parte do traballo. 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 

 

17.1.4.  RÚBRICA DE TRABALLOS ESCRITOS 

 

OBXECTIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAIXO; 2 ESCASO; 1 

C
O

N
TI

D
O

 

1 

 O tema obxecto do tra-

ballo está ben definido e 

trátase de forma ade-

cuada. 

O tema está definido 

parcialmente, pero trá-

tase de forma adecuada. 

O tema está ben defini-

do, pero déixanse pun-

tos importantes sen 

tratar. 

O tema está definido 

parcialmente e a infor-

mación sobre el é esca-

sa. 

2 
 O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema é excelente. 

O texto mostra que o 

coñecemento acerca do 

tema parece ser bo. 

O texto mostra certos 

erros na asimilación do 

contido. 

O texto mostra erros e 

carencias na asimilación 

do contido. 

3 
 O uso de imaxes e info-

grafías é amplo e ade-

cuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías é correcto. 

O uso de imaxes e info-

grafías é limitado, pero 

adecuado. 

O uso de imaxes e info-

grafías non achega nada 

ao traballo. 

4 
 O traballo ten un ou 

ningún erro ortográfico 

ou gramatical. 

O traballo ten entre 2 e 4 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten entre 5 e 7 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

O traballo ten 8 ou máis 

erros ortográficos ou 

gramaticais. 

5 
 A presentación do traba-

llo é esmerada e coida-

da. 

A presentación do traba-

llo é adecuada. 

A presentación do traba-

llo é algo pobre. 

Descoidouse a presenta-

ción do traballo. 

O
R

G
A

N
I-

ZA
C

IÓ
N

 

6 

 A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, e é seguida 

por un índice. 

A portada só indica o 

tema obxecto do traba-

llo, e é seguida por un 

índice. 

A portada introduce o 

tema obxecto do traballo 

e os autores, pero carece 

de índice. 

A portada non introduce 

o tema obxecto do tra-

ballo ou aos autores, e 

carece de índice. 
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7 

 O contido do traballo 

está ben estruturado; 

unha idea segue a outra 

nunha secuencia lóxica, 

con transicións e uso de 

títulos claros, mantendo 

o formato. É doado de 

ler. 

O traballo está bastante 

organizado; aínda que 

algunha idea parece fóra 

de lugar, as transicións 

entre o resto de ideas 

son lóxicas e a orde 

empregada é clara. 

Ademais, mantense o 

formato, facilitando a 

súa lectura. 

O traballo é un pouco 

difícil de seguir; algunhas 

ideas parecen fóra de 

lugar ou empregáronse 

mal as transicións entre 

elas, e non se mantén a 

orde e/ou o formato. 

As ideas dentro do tra-

ballo parecen estar or-

denadas ao azar, con 

algunhas totalmente 

fóra de lugar. Ademais, 

non se mantén o forma-

to; custa lelo. 

8 

 O final do traballo inclúe 

unha reflexión e conclu-

sións propias. 

O final do traballo inclúe 

unha reflexión. 

O final do traballo inclúe 

conclusións, pero ningu-

nha reflexión. 

O final do traballo non 

inclúe reflexión nin con-

clusións, ou si as inclúe, 

pero parecen copiadas 

doutra fonte. 

 

NOTA: Esta rúbrica pódese empregar en autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación. 
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2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica 

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación 
 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

Indicadores de logro 

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo 

para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

Grao de consecución dun estándar 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao 

esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles 

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Criterios de cualificación e instrumentos 

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos  

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios. "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica  

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio  

 Achega de producións dun alumno/a 

 

 OUTROS ASPECTOS  
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Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 

Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo: MA B3. 2. 3 

MA: Abreviatura da área: Matemáticas. 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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3.- Contexto  

  

1.- Contexto do 

centro 

 

  

Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

 

Centros adscritos: 

CEIP Luís Pimentel. 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 1º, 2º, 3º e 4º 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa 

A actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o 
pequeno comercio e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará 

determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A. 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

Outras características 

 

2.- Obxectivos (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

 

1 

 

Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

2 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 
material e intelectual. 

3 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 
xustiza social e material. 

4 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

5 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

4 Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura dobenestar común 

6 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 

7 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

8 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 

instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

9 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

10 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 

11 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

12 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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13 Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

14 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

15 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

16 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 
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   4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO Académicas    

       

  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización  Probas 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anual 

  

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

 
B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

 
B1.3. 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

 
B1.4. 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 

correspondentes. 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 

 

 

 

 
B1.7. 

 
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

-Recollida ordenada e organización de datos. 

-Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

-Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

-Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

-Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

-Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra  

 

 

 

 

 

 

 
1ª Avaliación 

 

 

 

 

 

1 

B2.1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais.  

 

 

 

 
Set-Out 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

X 

B2.2 Representación de números na recta real. Intervalos. 

B2.6 Xerarquía de operacións. 

B2.3 
Interpretación e utilización dos números reais, as operacións e as propiedades características en diferentes 

contextos, elixindo a notación e a precisión máis axeitadas en cada caso. 

B2.4 Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. Relación entre potencias e radicais. 

B2.5 Operacións e propiedades das potencias e dos radicais. 

B2.7 Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto. 

B2.8 Logaritmos: definición e propiedades. 

B2.9 Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades notables.  
Nov-Dec 

 
25 

 
x 2 B2.10 Polinomios. Raíces e factorización. 
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  B2.12 Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Avaliación 

 B2.11 Ecuacións de grao superior a dous.  

 

 

 

 

 

 

 
Xan-Feb 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 
X 

B2.13 Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo grao. Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

B4 BLOQUE 4: Funcións 

 

 
 

3 

B4.1 
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

Análise de resultados. 

B4.2 
Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, e definidas en anacos): 

características e parámetros. 

B4.3 Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

B4.4 Utilización de calculadoras gráficas esoftware específico para a construción e a interpretación de gráficas. 

B3 BLOQUE 3: Xeometría 

 

 
4 

B3.1 Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns.  

 
Mar-Abril 

 

 
18 

 

 
X 

B3.5 Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

B3.2 Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos. 

B3.3 
Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos no mundo físico: medida de 

lonxitudes, áreas e volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Avaliación 

 
B3.4 

Iniciación   á   xeometría   analítica   no   plano:   coordenadas.   Vectores.   Ecuacións   da   recta.   Paralelismo; 

perpendicularidade. 
 

 
 

Abril-Maio 

 

 
 

15 

 

 
 

X B3.6 
 
Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

 B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

B5.1 Introdución á combinatoria: combinacións, variacións e permutacións.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Maio-Xuño 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

B5.2 Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras técnicas de reconto. 

B5.3 Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. 

B5.4 
Experiencias aleatorias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para a asignación 

de probabilidades. 

B5.5 Probabilidade condicionada. 

B5.6 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar e a estatística. 

B5.7 Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico. 

B5.8 
Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación 

e en fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). Detección de falacias. 

B5.9 Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e utilización. 

B5.10 Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. 
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 B5.11 Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 

B5.12 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 
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 Todas asAvaliacións  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro   Temas transversais   

 

Temas Identif. Identif. Identific Competencias  Grao mínimo    Temas transversais 

 contidos criterios Estándar clave Estándares de aprendizaxe consecución Pr.escr Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B1.1 B1.1. MACB1.1.1. CCL/CMCCT 

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e 

o rigor adecuados. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

 
B1.2.B1.3. 

 

 

 
B1.2. 

MACB1.2.1 CMCCT 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.    X X   X X  

MACB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando 

a súa utilidade e eficacia. 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 

sobre o proceso de resolución de problemas. 

   
X X 

  
X X 

 

 

B1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MACB1.3.1. CMCCT 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

   
X X 

  
X X 

 

MACB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 

esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

B1.3. 

 

 

B1.4. 

 
MACB1.4.1. 

 
CMCCT 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas as 

importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
MACB1.4.2. 

 
CMCCT/CAA 

Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 

resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

B1.4. B1.5. MACB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e defende o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

   
X X X X X X 

 

 

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.6. 

MACB1.6.1. CMCCT/CSC Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.    X X   X X X 

 
MACB1.6.2. 

 
CMCCT/CSIEE 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

    
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

MACB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

   
X X 

  
X X X 

MACB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.    X X   X X X 

MACB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

   
X X 

  
X X X 

B1.5. B1.7. MACB1.7.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 

opinións. 

   
X X 

  
X X 

 

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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0  

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.8. 

 

 

 

 
CB1.8.3.MACB1 

 

 

 

 
CMCCTCMCCT/CAA/C 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 

problemas. 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

    

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

   

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 
B1.6. 

 
B1.9. 

 
MACB1.9.1. 

 
CMCCT/CSIEE 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

    
X 

    
X 

 
X 

 

B1.6. B1.10. MACB1.10.1. CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

   
X X 

  
X X 

 

 

 

 

 

 
B1.7. 

 

 

 

 

 
B1.11. 

 
MACB1.11.1. 

 
CMCCT/CD 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.4. CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

   
X X X X X X 

 

MACB1.11.5. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 

   
X X X X X X 

 

 

 

 
 

B1.7. 

 

 

 
 

B1.12. 

 
MACB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.    X X X X X X  

 
MACB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de Aprendizaxe, 

recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.    X X X X X X  

 
Avaliación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

B2.1.B2.2. 

 

B2.1. 

MACB2.1.1. 
 

CMCCT 

Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio 

seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB2.1.2. 
 

Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. 
50% X X X 

   
X 

  

  
MACB2.2.1. 

 Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 

informáticos, e utilizando a notación máis axeitada. 
50% X X X X 

  
X 

  

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 50% X X X X   X   

MACB2.2.3. 
Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 

problemas contextualizados. 
100% X X X X 

  
X X 
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2.6.B2.7.B2. B2.2. MACB2.2.4. CMCCT 

Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 

tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 
50% X X X X 

  
X X 

 

MACB2.2.5. 
Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e 

resolve problemas sinxelos. 
100% X X 

 
X 

  
X 

  

MACB2.2.6. 
Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando 

diversas escalas. 
100% X X 

 
X 

  
X 

  

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 100% X X  X   X   

B2.10.  
 

B2.3. 

MACB2.3.1. CMCCT Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 100% X X X X   X   

 

2 
 
2.11.B2.12. 

MACB2.3.2. 
  

Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 
100% X X X X 

  
X 

  

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 100% X X X X   X   

 
Avaliación 2 

 

 

 

 

 

 
 

3 

2.13.B2.14. B2.4. MACB2.4.1. CMCCT 
Formula alxebricamente as restricións indicadas  nunha situación da vida real, estúdao e resolve, 

mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 
100% X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

4.2B4.3B4. 

 

 

 

 

B4.1. 

MACB4.1.1. 
 

 

 

 

CMCCT 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 

funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
100% X X X X X X X X 

 

 
MACB4.1.2. 

Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 100% X X X X X X X X  

MACB4.1.4. 
Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 

valores dunha táboa. 
100% X X X X X X X X 

 

MACB4.1.5. 
Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a 

partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
50% X X X X X X X X 

 

 

 
 
B4.3B4.4 

 

 
 

B4.2. 

MACB4.2.1.  

 
 

CMCCT 

Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 100% X X X X X X X X  

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 100% X X X X X X X X  

 
MACB4.2.3. 

Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores 

puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios 

tecnolóxicos. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 50% X X X X X X X X X 

 

 

 
4 

B3.1.B3.2. B3.1. MACB3.1.1. CMCCT 
Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 
100% X X X 

   
X 

  

 

 
 

B3.2.B3.3. 

 

 
 

B3.2. 

MACB3.2.1. 
 

 
 

CMCCT 

Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas. 
50% X X X 

   
X 

  

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 100% X X X    X   

 
MACB3.2.3. 

Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 

unidades apropiadas. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

Avaliación 3 
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4.B3.5.B3.6. 

 

 

 

B3.3. 

MACB3.3.1.  

 

 
CMCCT 

Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 50% X X X X X  X X  

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 50% X X X X X X X   

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 50% X X X X   X   

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 50% X X X X   X X  

MACB3.3.5. 
Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións 

de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 
100% X X X X 

  
X 

  

MACB3.3.6. CMCCT/CD propiedades e as súas características. 50% X X X X   X   

2.B3.8.B3.9. B3.6. MAB3.6.1. CMCCT 
Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 

punto sobre oglobo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 
50% X X X X 

  
X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 
B5.1.B5.2. 

 

 

 
B5.1. 

MACB5.1.1.  

 
 

CMCCT 

Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación. 100% X X X    X   

MACB5.1.2. 
Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 

para describir sucesos. 100% X X X 
   

X 
  

MACB5.1.3. 
 

Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 
100% X X X 

   
X 

  

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 100% X X X X   X X  

MACB5.1.6. CCEC Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 100%          

 

 

 
 

5.3.B5.4.B5. 

 

 

 
 

B5.2. 

MACB5.2.1.  

 
 

CMCCT 

Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 100% X X X X   X   

MACB5.2.2. 
Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de 

árbore ou as táboas de continxencia. 
50% X X X X 

  
X 

  

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 100% X X X X   X   

MACB5.2.4. 
Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as 

probabilidades adecuadas. 
100% X X X X X 

 
X 

  

MACB5.3.1. CCL 
 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 
50% X X X X X X X X X 

B5.6. B5.3. MACB5.4.1. CSIEE Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 100% X X X X X X X X  

 

 
 

B5.10.B5.11 

 

 
 

B5.4. 

MACB5.4.2. 
 

 
 

CMCCT 

Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións 

e elaborar conclusións. 
50% X X X X X X X X 

 

MACB5.4.3. 
Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador). 
50% X X X X X X X X 

 

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. 50% X X X X X X X X  

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 100% X X X    X   

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación 

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto cas tarefas on line plantexadas ao alumnado no período de docencia presencial 

supoñen un 10% da Avaliación total. 

 

 
LENDA COMPETENCIAS LENDA TEMAS TRANSVERSAIS 

Comunicación lingüística Comprensión lectora CCL CL 
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CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral escrita 

CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información 

CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor EC Educación Cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia 
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 6.- Metodoloxía  

 

 1.- Estratexias metodolóxicas 
 

1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

Uso habitual das TIC,aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex… 

Papel facilitador do profesor/a 

 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 

 

 2.- Outras decisións metodolóxicas 
 

 1.- Agrupamentos  

 Reforzar a observación directa e a atención individualizada 

 

 2.- Tempos  

  

 

 3.- Espazos  

 Aula,biblioteca,aula de informática. 
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4.- Materiais  

 Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra, ... 

 

5.- Recursos didácticos  

 Proxecto Edixgal 
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1 

Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Titor-Pais. 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares. 

 
 

3 

Procedemento avaliación 

continua 

 

 Temporalización 

A temporalización está sinalada na sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 

 

 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 

Probas,saídas ao encerado, observacións, confección de gráficas, resolución de problemas, 

exercicios ... relacionados cos estándares. 

Contidos 

A cualificación de cada pregunta estará sinalada en cada proba. En caso contrario tódolos 

exercicios puntúan por igual.Farase dúas probas como mínimo por avaliación. 

Como se cualifican as probas, observación? 

Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 

por observación.A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou iguaol a 5 e 

ningún dos exames é menor ca 3. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, cualificacións das tarefas on line 

plantexadas nos períodos de docencia presencial... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 
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5 

 
 

 

 
4 

Procedemento avaliación final  

 Quen debe ir á avaliación final? 

O que teña  algunha avaliación suspensa ou ben toda a materia. 

 

 En que consistirá a proba ? 

Sobre as avaliacións non superadas. 

 

 Que estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 

Todos 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

O alumnado que xa tiña aprobadas todas as avaliacións,  ou ben as superou no exame final, 
farase a media aritmética das tres notas das avaliacións  Tendo en conta sempre o 10% da 
observación. Redondeo matemático a número enteiro 
No caso de quedar algunha avaliación pendente , a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será 4. 

 

 

Non se farán recuperacións das probas 

Como se recupera unha proba non superada? 

Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 

etc.? 

Realizarase unha única proba escrita sobre os estándares mínimos (100% grao mínimo de 

consecución).O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O 100% da nota do examen debe ser maior ou igual ca 5 para superar a proba 

extraordinaria. Redondeo matemático a número enteiro. 

 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a 

materia impartida na avaliación .A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 10% 

da observación.Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

Como se recupera unha avaliación non superada? 
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6 
Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

 

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Non hai alumnado coa esta asignatura pendente neste grupo. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

cada unha delas, etc.? 

 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

 

 

A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre 

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada coa puntuación dun cero en devadito exame. 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 

2.- Avaliación da programación didáctica  

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará? 
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Sempre que sexa necesrio.Nas reunións de departamento sempre se falará da programación.  

 

Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Adaptar e modificar a temporalización. 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Observacións:  
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 9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 
 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta a necesidade. 

Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos. 

 

 Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

 

 

 Espazos diferenciados? 

 

 

 Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Recursos didácticos adaptados as necesidades dos alumnos 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas. 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Valolarase a necesidade de apoio da PT en alumnado de  2º,  3º Aplicadas e 4º Aplicadas. 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

 Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS  

 B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Temos unha ACI en 4º A. 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 
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e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Neste grupo non se conta com repetidores 

 

f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

A) ORGANIZATIVAS 
 

a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase despois de 
reunión co equipo orientación. 

 

b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non 

 

c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

Non 

 

d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

Non 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

A) CURRICULARES 
 

a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

En 4º Aplicadas hai un alumno. 

 

b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

Neste curso non. 

 

c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

Non 

 

d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

Neste curso non. 

 

 

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

Reunión de profesores atendendo as particularidades e 25volución de cada alumno. 
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Actividades complementarias e extraescolares 

 
O departamento non ten previsto a realización de actividades complementarias nin extraordinarias con este curso 
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DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

 

Aprobación desta programación e envío 

   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   



 

 

 

 
 

 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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RELACIÓN COA RESOLUCIÓN 

Res.27/7/2015 (DOG 29) 



 

Observacións: 
 
1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o 

requiran, do ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e 
empregando webex.  

2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 
2022 adicarase á preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de 
apoio, reforzo ou ampliación segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN 4ºESO APLICADAS 

Departamento de Matemáticas 

C.P.I TINO GRANDÍO 
2021-2022 
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 1.- INDICE  

1 Aspectos xerais da programación Folla 1 

2 Conceptos clave da programación Folla 2 

3 Contexto Folla 3 

 Características do centro e do alumnado.  

 Obxectivos adaptados ao contexto  

4 Secuenciación e temporalización Folla 4 

 Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e /ou proxectos  

5 Relacionar para cada unidade: Folla 5 

 Contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares  

6 Establecer para cada estándar Folla 5 

 Grao mínimo de consecución  

 Peso na cualificación  

 Instrumentos de avaliación  

 Temas transversais  

7 Metodoloxía didáctica: Folla 6 

 Estratexias metodolóxicas  

 Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos  

8 Avaliación Folla 7 

9 Avaliación inicial Folla 7 

 Procedemento para a avaliación inicial  

 Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)  

10 Avaliación continua Folla 7 

  

Procedemento para a avaliación continua : Número e tipo de exames e outras probas a valorar 

 

 Criterios de cualificación: Valoración dos exames, traballo diario, interese na aula, etc.  

 Elaboración da nota media  

 Recuperación dunha proba ou exame  

 Recuperación dunha avaliación  

11 Avaliación final  Folla 7 

 Quen debe ir á avaliación final?  

 En que consistirá a proba?  

 Que estándares sa van a avaliar?: os das avaliacións pendentes, todos, …  

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?  

 Que criterios segue o centro para a promoción?  

12 Avaliación extraordinaria  Folla 7 

 Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita  

13 Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 

  

Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes: Traballo, probas, etc. 

 

 Criterios de cualificación: Valoración de traballos, probas escritas, outras.  

14 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Folla 8 

 Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino  

 Indicadores de logro da práctica docente  

15 Avaliación da programación didáctica Folla 8 

 Indicadores de logro sobre a programación didáctica  

16 Atención á diversidade Folla 9 

 Medidas ordinarias: Organizativas  

 Medidas ordinarias: Curriculares  

 Medidas extraordinarias: Organizativas  
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 Medidas extraordinarias: Curriculares  

17 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

 Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA.  

18 Datos do departamento Folla 11 

19 Relación coa Resolución do 27/7/2015 (DOG 29) Folla 12 

20 Observacións Folla 13 
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2.- CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 

 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 

 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 

 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Definición de Programación didáctica 

 A P.D. é un instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Deber responder 

ás seguintes cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar? / 2.- Que, cando e como avaliar? / 3.- Como atender á diversidade?. 

Criterios de avaliación 
 Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. Desglósanse en estándares 

Estándares de aprendizaxe 

 Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer. Pretenden graduar o renddemento ou o logro acadado. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través de indicadores de logro 

 

Indicadores de logro 

 Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo 

para identificar esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

Grao de consecución dun estándar 

 Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o 

grao esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

Estándares imprescindibles 

 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 100% (Galicia non os menciona) 

Criterios de cualificación e instrumentos 

 Serven para ponderar o "valor" que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor 

Procedementos e instrumentos  

 Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios . "Os procedementos de avaliación 

utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de 

clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver Artº 7º -6, terceiro parágrafo, d a Orde ECD 65/2015) 

Rúbrica  

 Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

Portfolio  

 Achega de producións dun alumno/a 

 

 OUTROS ASPECTOS  
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Graduación dos estándares  

 Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

Perfíl de área  

 Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

Perfil competencial  

 Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015) 

Avaliacion das competencias  

 "A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

Nivel de desempeño das competencias.  

 … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 

7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

Tarefa:  

 É a acción ou conxunto de accións oriententadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

Identificación de contidos e criterios  

 Exemplo: B1.8 : B1: Bloque de contido / 8: Número de contido dun bloque 

Identificación dos estándares  

 Exemplo: MA B3.2.3. 

MA: Abreviatura da área: Matemáticas 

B3. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

2. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

3. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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3.- Contexto  

  

1.- Contexto do 

centro 

 

  

Características do centro 

 

Situación: 

O C.P.I Tino Grandío  está situado na Estrada do Grupo Escolar, s/n  -27211- Guntín. Lugo. 

Centros adscritos: 

CEIP Lousada. 

Tamén temos que sinalar a presenza dun grupo importante de alumnado que acode desde parroquias anexas dos Concellos de Portomarín e de Lugo, e algún 
alumnado que acode desde a cidade de Lugo 

Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria (1º, 2º, 3º e 4º) 

Características singulares 

O perfil do alumnado é bastante homoxéneo, sendo a maior parte do alumnado procedente do medio rural e cunha extracción social e cultural baixa ou media baixa 

A  actividade profesional da maioría dos pais e nais dos rapaces é a gandeira. Nos casos nos que non é así, a profesión dos pais e nais é fundamentalmente o 
pequeno comercio e industria, habendo tamén algún empregado do sector servizos. . 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante 

Aunque conviven as dúas linguas oficiais, galego e castelán, a maioría son galego falantes. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

Alumnos/as que precisan adaptación curricular individualizada por presentar problemas de atraso académico quedará determinado unha vez realizadas as avaliacións iniciais a 
principios do mes de outubro. Neste momento hai unha ACI en 4º A. 

Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar, … 

Algún alumnado con familias desestruturadas e en situación socioeconómica desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos. 

Outras características 

 

 

2.- Obxectivos (Adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

  

1 Desenvolver unha conciencia de identidade co medio ou contorna, valorando o patrimonio natural, artístico-cultural e lingüístico da zona. 

2 
Asumir unha conciencia social crítica que recoñeza as desigualdades sociais e o dereito das persoas a aspirar a iguais posibilidades de desenvolvemento 

material e intelectual. 

3 
Preparar ao alumnado para o exercicio dos dereitos e deberes cidadáns, baseado no respecto á liberdade e igualdade dos demais, e na realización da 

xustiza social e material. 

4 Conseguir un desenvolvemento integral do alumnado en todas as dimensións da súa persoa: intelectual, moral, social, física, emocional, entre outras. 

5 Educar para a paz en democracia, respectando e valorando as normas de convivencia do centro educativo. 

6 Dar á comunidade educativa canles para que participen como membros activos, respectuosos, responsables, tolerantes e solidarios, na procura dobenestar común 

7 Fomentar a autoestima e autoconfianza, valorando o esforzo e superación das dificultades para formar unha imaxe axeitada dun mesmo. 
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8 Aprender a relacionarse e comportarse en sociedade con civismo e modais axeitados, respectándose a un mesmo e aos demais. 

9 
Utilizar o centro educativo e as súas dependencias para os fins educativos que lle son propios, a través do coidado e posta en valor do seu mobiliario, 

instalacións, equipamentos, contorna e todos os elementos que o conforman. 

10 Formar no respecto e defensa do medio ambiente, fomentando a implicación persoal. 

11 
Desenvolver a curiosidade e interese pola ciencia, tecnoloxía, artes, lectura e deportes para que o alumnado adquira uns coñecementos e capacidade de 

xuízo útiles para a sociedade e o desempeño da súa actividade profesional. 

12 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre o alumnado, rexeitando a discriminación por razóns de xénero. 

13 
Avanzar no desenvolvemento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina, do alumnado, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

14 Axudar ao alumnado a expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

15 Desenvolver destrezas básicas na utilización responsable, respectuosa e crítica das tecnoloxías da información e a comunicación. 

16 
Promover no alumnado o desempeño das competencias sociais e cívicas necesarias e suficientes para que sexa consciente do seu proxecto ético persoal 

e das posibilidades da súa realización. 

17 Acadar unha coordinación didáctica e metodolóxica entre as distintas áreas, etapas e ciclos, así como entre departamentos didácticos. 



Folla 4 Páxinas 6-7-8  

 

   4.- Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO Aplicadas    

       

  UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización  Probas 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todas 

 B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setembro-Xuño 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. 

 
B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

 
B1.3. 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

 
B1.4. 

Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 

correspondentes. 

B1.5. 
Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 

 

 

 
B1.7. 

 
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

-Recollida ordenada e organización de datos. 

-Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

-Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

-Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

-Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

-Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

  B2 BLOQUE 2: Números e álxebra  

 

 

 

 

 

 
 

1ª Avaliación 

 

 

 

 

 
1 

B2.1 
 

Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 

 

 

 

 

 
Set-Out 

 

 

 

 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

B2.2 
 

Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión decimal e representación na recta real. 

B2.3 Xerarquía das operacións. 

B2.4 
Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión 

máis axeitadas en cada caso. 

B2.5 
Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para realizar operacións con calquera tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 

B2.6 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

 B2.7 Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá.    
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 2 
B2.8 

Porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e 

composto. 

Novembro 18  
X 

 

 

 

 

 

 
2ª Avaliación 

3 B2.9 Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades notables.  
Dec-Feb. 

 
32 

 

 
 

X 

 

 
4 

B2.10 Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

B2.11 Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas. 

B4 BLOQUE 4: Funcións  

  

 

 

Marzo 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 
 

5 

B4.1 
 
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

B4.2 
Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 

características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais. 

B4.3 Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

B4.4 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. 

  B3 BLOQUE 3: Xeometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Avaliación 

   

 

 

 
Abril 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

6 

B3.1 Figuras semellantes. 

B3.2 Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obtención indirecta de medidas. 

B3.5 
Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de conceptos e propiedades 

xeométricas. 

B3.3 Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes. 

B3.4 
Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de 

diferentes corpos. 

 B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade  

   

 

 

 

 
 

Maio-Xuño 

 

 

 

 

 
 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 
9 

B5.1 
Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

B5.2 Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión. 

B5.3 Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. 

B5.4 Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 

B5.5 Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio. 

B5.6 Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace. 

B5.7 Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. Diagrama en árbore. 

B5.8 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 
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 5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  

 

 Todas asAvaliacións  Estándares de aprendizaxe avaliables/Indicadores de logro   Temas transversais   

 

Temas Identif. Identif. Identific Competencias  Grao mínimo    Temas transversais 

 contidos criterios Estándar clave Estándares de aprendizaxe consecución Pr.escr Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

B1.1 B1.1. MAPB1.1.1. CCL/CMCCT Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso seguido na resolución dun problema. 50%  X X X   X X  

 

 

 
B1.2.B1.3. 

 

 

 
B1.2. 

MAPB1.2.1 CCL/CMCCT 
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

MAPB1.2.2. CMCCT Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 50%  X X X   X X  

MAPB1.2.3. CMCCT 
Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 

valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

MAPB1.2.4. CMCTT/CAA 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 

sobre o proceso de resolución de problemas. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

 

B1.2.B1.4. 

 

B1.3. 

MAPB1.3.1. CMCCT 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

MAPB1.3.2. CMCCT 
Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 

esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

 

 
B1.3. 

 

 
B1.4. 

 
MAPB1.4.1. 

 
CMCCT 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
MAPB1.4.2. 

 
CMCCT/CAA 

Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 

resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 

establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

B1.4. B1.5. MAPB1.5.1. CCL/CMCCT 
Expón e defende o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 
50% 

 
X X X X X X X 

 

 

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.6. 

MAPB1.6.1. CMCCT/CSC Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 50%  X X X   X X X 

 
MAPB1.6.2. 

 
CMCCT/CSIEE 

 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema 

ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

MAPB1.6.3. CMCCT 
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das matemáticas. 
50% 

 
X X X 

  
X X X 

MAPB1.6.4. CMCCT Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 50%  X X X   X X X 

MAPB1.6.5. CMCCT 
Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 
50% 

 
X X X 

  
X X X 

B1.5. B1.7. MAPB1.7.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
 

Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

 

 

 

 
B1.5. 

 

 

 

 
B1.8. 

MAPB1.8.1. CMCCT/CSIEE/CSC 
Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 
100% 

 
X X X 

  
X X X 

MAPB1.8.2. CMCCT 
Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. 
100% 

 
X X X 

  
X X x 

MAPB1.8.3. CMCCT Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100%  X X X   X X X 

 
MAPB1.8.4. 

 
CMCCT/CAA/CCEC 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 

problemas. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
x 

   
X 

 
X 

 
X 
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   MAPB1.8.5. CSC/CSIEE Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 50%  X X X   X X X 

 
B1.6. 

 
B1.9. 

 
MAPB1.8.4. 

 
CMCCT/CSIEE 

 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 

modelización, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

 
50% 

  
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 

B1.6. B1.10. 
 

CMCCT/CAA 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 
50% 

 
X X X 

  
X X 

 

 

 

 

 

 
B1.7. 

 

 

 

 

 
B1.11. 

 
MAPB1.8.5. 

 
CMCCT/CD 

 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.11.2. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
50% 

 
X X X X X X X 

 

MAPB1.11.3. CMCCT 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 
50% 

 
X X X X X X X 

 

MAPB1.11.4. CMCCT 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 
50% 

 
X X X X X X X 

 

MAPB1.11.5. CMCCT 
Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 

conclusións. 
50% 

 
X X X X X X X 

 

 

 

 
 

B1.7. 

 

 

 
 

B1.12. 

 
MAPB1.12.1. 

 
CD/CCL 

Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.12.2. CCL Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 50%  X X X X X X X  

 
MAPB1.12.3. 

 
CD/CCA 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de Aprendizaxe, 

recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

 
50% 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB1.12.4. CD/CSC/CSIEE Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50%  X X X X X X X  

 
Avaliación 1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
B2.5.B2.6.B 

 

 

 

 

 

 

 
B2.1. 

 
MAPB2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 
CMCCT 

 

Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio seguido para 

a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

  

 
MAPB2.1.2. 

Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións de suma, resta, produto, 

división e potenciación. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

  

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 100% X X X    X   

MAPB2.1.4. 
Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi grandes 

ou moi pequenos. 
100% X X X 

   
X 

  

MAPB2.1.5. 
Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a 

recta numérica. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB2.1.6. 
Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o emprego de medios 

tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 
50% X X X X 

  
X 

  

MAPB2.1.7. 
 

Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente proporcionais. 
100% X X X X 

  
X 

  

 
Avaliación 2 
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2 

 
B2.9. 

 
B2.2. 

MAPB2.2.1.  
CMCCT 

Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 50% X X X X   X   

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza identidades notables. 100% X X X X   X   

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 100% X X X X   X X  

3 
 
2.10.B2.11. 

 
B2.3. 

 
MAPB2.3.1. 

 
CMCCT 

 

Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
4.2.B4.3.B4. 

 

 

 

 

 

 
B4.1. 

MAPB4.1.1. 
 

 

 

 

 

 
CMCCT 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir mediante unha relación funcional, 

asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
 

100% 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

MAPB4.1.2 
Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial. 

 
MAPB4.1.3. 

 

Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos eixes, intervalos de 

crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade). 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB4.1.4. 
Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou 

dunha táboa de valores. 
50% X X X X X X X X 

 

MAPB4.1.5. 
Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media, calculada 

a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
50% X X X X X X X X 

 

MAPB4.1.6. 
Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 

inversa e exponenciais. 
50% X X X X X X X X 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 
4.2.B4.3.B4. 

 

 

 
 

B4.2. 

MAPB4.2.1.  

 

 
 

CMCCT 

Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 100% X X X X X X X X  

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 100% X X X X X X X X  

 
MAPB4.2.3. 

 

Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e sinala os valores puntuais 

ou intervalos da variable que as determinan, utilizando tanto lapis e papel como medios informáticos. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

MAPB4.2.4. 
Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifica a 

decisión. 
100% X X X X X X X X 

 

MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 50% X X X X X X X X  

 
Avaliación 3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 
3.2.B3.3.B3. 

 

 

 

 
B3.1. 

MAPB3.1.1. 
 

 

 

 
CMCCT 

Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de 

corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medidas. 
100% X X X 

   
X 

  

MAPB3.1.2. 
Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, descomposición en figuras máis 

coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas indirectas. 
50% X X X 

   
X 

  

 
MAPB3.1.3. 

Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, 

asignando as unidades correctas. 

 
100% 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

  

MAPB3.1.4. 
Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras 

e a semellanza de triángulos. 
100% X X X 

   
X 
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B3.4.B3.5. 

 
B3.2. 

 
MAPB3.2.1. 

 Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación informática de xeometría dinámica, e comproba 

as súas propiedades xeométricas. 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 
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B5.1. 

 

 
B5.1. 

MAPB5.1.1. CCL/CMCCT Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 100% X X X X   X   

MAPB5.1.2.  
 

CMCCT 

Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 50% X X X X   X   

MAPB5.1.3. 
Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e 

parámetros estatísticos. 
100% X X X X 

  
X 

  

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 100% X X X X X  X   

 

 

 

B5.3.B5.4.B 

 

 

 

B5.2. 

MAPB5.2.1. 
 

 

 

CMCCT 

Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha variable discreta ou 

continua. 
100% X X X X X X X X 

 

MAPB5.2.2. 
Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables discretas e 

continuas. 
100% X X X X X X X X 

 

MAPB5.2.3. 
Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, etc.), en 

variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou dunha folla de cálculo. 
50% X X X X X X X X 

 

MAPB5.2.4. 
Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, mediante diagramas de 

barras e histogramas. 
100% X X X X X X X X 

 

  

5.B5.6.B5.7. 

 

B5.3. 

MAPB5.3.1. 
 

CMCCT 

Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas de árbore 

ou táboas de continxencia para o reconto de casos. 
100% X X X X X X X X 

 

 
MAPB5.3.2. 

Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas experiencias 

aleatorias simultáneas ou consecutivas. 
100% X X X X X X X X 

 

O tema 0, pola súa natureza, forma parte de todo o curriculum de Matemáticas e será avaliado dentro dos restantes da programación 

Os estándares avaliados por proba escrita supoñen o 90% da Avaliación total 

Os estándares avaliados por observación xunto coas tarefas supoñen un 10% da avaliación total. 

 

LENDA COMPETENCIAS LENDA TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Comunicación lingüística 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 

Competencia dixital 

Competencia aprender a aprender 

Competencias sociais e cívicas 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Conciencia e expresións culturais 

Comprensión lectora 

Expresión oral escrita 

Comunicación audiovisual 

Tecnoloxías da información 

Emprendemento 

Educación Cívica 

Prevención da violencia 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

EC 

PV 

 



 

 
 
 

 
 

 

1 Aspectos xerais  

 Partir da competencia inicial do alumnado 

Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible 

* Combinar traballo individual e cooperativo 

Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

Uso habitual das TIC,aula virtual do centro,edixgal,thatquiz,geogebra,openboard,jitsi,skype,webex… 

Papel facilitador do profesor/a 

 

2 Estratexias metodolóxicas  

 Memorización comprensiva 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… cando sexa posible 

Elaboración de sínteses 

Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos, cando estea indicado 

Comentarios de textos, gráficos, mapas, cando estea indicado 

Resolución de problemas 

Estudo de casos (proxectos) 

Simulacións 

3 Secuencia habitual de traballona aula 
 Motivación: 

* Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos 

Información do profesor/a: 

* Información básica para todo o alumnado 

* Información complementaria para reforzo e apoio 

* Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

* Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese 

* Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

* Resposta a preguntas 

* Resolución de problemas 

* Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

* Elaboración de gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

* Memorización comprensiva 

* Etc. 

Avaliación: 

* Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas) 

* Probas escritas 

* Observación do traballo do alumno 

* Etc. 

 
 

 

 

1.- Agrupamentos  

 Non hai neste curso 

 

2.- Tempos  

  

 

3.- Espazos  

 Aula,biblioteca,aula de informática. 

 

4.- Materiais  

 Libros, TIC, prensa, boletíns de exercicios, pizarra, ... 

 

5.- Recursos didácticos  

 Proxecto Edixgal 
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6.- Metodoloxía 

1.- Estratexias metodolóxicas 

2.- Outras decisións metodolóxicas 
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1 

Procedemento de avaliación 

inicial 

 

 Datas. 

No primeiro mes do curso, e cando sexa determinada pola dirección do centro 

 

Contidos 

Probas escritas,saídas ao encerado,observacións, confección de gráficas, resolución de 

problemas, exercicios ... relacionados cos estándares. 

 
Como se informará á familia? 

Na reunión inicial de Titor-Pais 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Cambios metodolóxicos e curriculares 

 

 
 

3 

Procedemento avaliación 

continua 

 

 Temporalización 

A temporalización está sinaladas no sección 4.-Secuencia-Temporalización 

 
Como se cualifican as probas, observación? 

Faranse dous exames por avaliación.Realizarase a media.A nota obtida terá un valor do 90% 

da nota trimestral.0 10% restante correspóndelle a actitude e ao traballo diario. 

 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 

. Sumando o 90% da media aritmética das notas obtidas nas probas ao 10% da puntuación 
obtida por observación. A avaliación supérase cando a nota da suma é superior ou 
iguaol a 5 e ningún dos exames é menor ca 3 

 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 
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 Interese, esforzo, participación, respostas, suxerencias, ... e todo aquelo que proporcione 

información sobre o traballo realizado.  Ou tarefas online se a situación o requerise. 

 

 

 Como se recupera unha proba non superada? 

Non se farán recuperacións de probas. 

 

 Como se recupera unha avaliación non superada? 

O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará toda a materia 

impartida na avaliación. A nota da recuperación será 90% da nota e sumarase o 10% 

da observación. Supérase a avaliación se obtén unha nota superior ou igual a 5 

 

 
4 

Procedemento avaliación final  

 Quen debe ir á avaliación final? 

O que teña  algunha avaliación suspensa ou ben toda a materia. 

 

 

 

En que consistirá a proba? 

 

Sobre as avaliacións non superadas 
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5 

 

Que estándares se van a avaliar?Avaliación pendentes,todos….. 

Só se deberá examinar dos estándares correspondentes ás avaliacións suspensas. 

 

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

 
O alumnado que xa tiña aprobadas todas as avaliacións,  ou ben as superou no exame final, 
farase a media aritmética das tres notas das avaliacións  Tendo en conta sempre o 10% da 
observación. Redondeo matemático a número enteiro 
No caso de quedar algunha avaliación pendente a asignatura quedará suspensa. Farase a 

media das tres avaliacións e  no caso de que ésta sexa superior a 4 a nota final será 4. 

 
Procedemento de 

aval.extraordinaria 

 

 Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 

etc.? 

Consistirá nun exame con preguntas dos estándares traballados ao longo do curso.Este 

exame puntuarase sobre 10.O valor de cada pregunta indicarase na proba. 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

O alumnado aprobará cando a nota do exame extraordinario sea maior o igual a 5.Redondeo 

matemático a número enteiro. 
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6 
Procedemento de recuperación e 

av. De pendentes 

  

 Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 

seguimento, etc? 

Nno hai alumnado con esta asignatura pendente. 

 

 Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 

realizados, etc.) 

 

 

 Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 

 

 

 Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 

 

 

 Como se cualifica, redondeos, etc? 

 

 

A actitude que permita o alumnado saír beneficiado inxustamente,ou que teña consecuencias sobre  

a avaliación doutro/a alumno/a (por exemplo,conductas indebidas durante un exame,copiar por 

calquera método,introducir material non autoizado ao aula de exame,como dispositivos móviles,etc) 

será penalizada coa puntuación dun cero en devandito exame. 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral faranse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 

2.- Avaliación da programación didáctica  

 

1.- Mecanismo revisión  

Con que periodicidade se revisará? 

 
Sempre que se considere oportuno.Nas reunións de departamento falarase sempre da programación. 

 

Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 

Modificar a temporalización. 
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2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica  

(Indicadores de logro) 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo? 

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos? 

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización? Escala 

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación? 1 2 3 4 

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

     

Observacións:     



Folla 9 Páxinas 19-21 
 

 
 
 

9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
  

Adecuouse para algún alumo/a a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

Farase se se detecta a necesidade. 

Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? 

Este curso 2021/22 non temos agrupamentos. 

 

 Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

Non 

 

 Espazos diferenciados? 

Non 

 

 Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Non 

 

Faise algún desdobramento de grupos? 

En 3º ESO en Aplicadas e Académicas 

 

Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 

Reforzos educativos con materiais e exercicios diferentes. Apoio da PT 

 

Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 

Si. Aos alumnos que o solicitan e/ou precisan 

 

 Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de convivencia? 

As determinadas polo centro segundo protocolo existente 

 

1.- MEDIDAS ORDINARIAS B) CURRICULARES 
 

 a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Hai una ACI en  4º Aplicadas 

 

 b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? 

Sempre que esté xustificada dita necessidade. 

 

 c) Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 

 

 

 e) Existe algún programa específico para alumnado repetidor da materia? 

Orientacións e seguemento do alumnado. Neste curso hai dous repetidores de curso pero cambiaron de Académicas para 
Aplicadas. 

 

 

 f) Aplicase ese programa específico personalizado para repetidores da materia?. 

 

 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) ORGANIZATIVAS 
 

 a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 

En 2º un alumno.  E todavía está por determinar en 3º Aplicadas e 4º Aplicadas dito número de alumnos, farase despois de 
reunión co equipo orientación 

 



Folla 9 Páxinas 19-21 
 

 
 b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? 

 Non 

  

 c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

 Non 

  

 d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 

 Non 

  

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A) CURRICULARES 
  

 a) Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 

 En 4º Aplicadas hai un alumno. 

  

 b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? 

 Non 

  

 c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

 N0n 

  

 d) Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? 

 Neste curso non. 

  

  

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

 Reunións periódicas dos profesores, atendendo as particularidades e evolucións de cada alumno. 
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Actividades complementarias e extraescolares 

 
O departamento non ten previsto a realización de actividades extraescolares nin complementarias con este curso 
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DATOS DEPARTAMENTO  

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

 
Matemáticas 

 
1º ESO 

 
A 

Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas 2º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matemáticas Académicas 3º ESO A José Luis Díaz Fernández 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO A Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Académicas 4º ESO B Mª Jesús Andrade Expósito 

Matematicas Aplicadas 4º ESO A José Luis Díaz  Fernández 

 

Aprobación desta programación e envío 

   

Data aprobación:   

   

Entregada á X. Estudos   

   

Data envío Inspección   



 

 

 

 
 

 

Elementos Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

 1º.- Temporalización Folla 4 

2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i 
Organización actividades , seguimento, recuperación e 

avaliación de materias pendentes 
 
Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 
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RELACIÓN COA RESOLUCIÓN 

Res.27/7/2015 (DOG 29) 



 

Observacións: 
 
1. No caso  de que no curso escolar 2021/22  houbera que botar man, porque as circunstancias o 

requiran, do ensino non presencial. O Departamento traballará con horarios espello e 
empregando webex.  

2. Esta programación foi elaborada tendo en conta que o período que vai do  6  ao 22 de Xuño de 
2022 adicarase á preparación e realización de probas extraordinárias , así como actividades de 
apoio, reforzo ou ampliación segundo os casos e nos diferentes grupos e níveis. 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
Na presente programación didáctica seguirase o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que 

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 

Así mesmo cabe sinalar que a Programación non é un documento pechado polo que, o 
profesorado da materia irase adaptando aos cambios necesarios, fundamentalmente debido a 
situacións sobrevidas que poidan afectar ao desenvolvemento normal do curso. Neste sentido, 
a presente programación inclúe, fundamentalmente nos ANEXOS de cada curso, adaptacións 
relativas á modificación do ensino presencial, semipresencial ou a distancia, que se poidan 
desprender da evolución da Pandemia causada pola COVID-19, así como certas medidas de 
adaptación dos contidos que impliquen situacións de risco, é dicir, evitar o uso da práctica 
instrumental con frauta doce, así como extremar as precaucións no uso dos instrumentos Orff, 
desinfectando os instrumentos e as superficies de traballo, na medida do posible, antes e 
despois de cada uso. Ademais non se levará a cabo a interpretación de danza, só se usará como 
recurso similar a percusión corporal, que o alumnado practicará mantendo as distancias de 
seguridade axeitadas para evitar riscos. 
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A música é unha das principais manifestacións culturais ao longo dos tempos, a través da cal 
homes e mulleres expresaron o seu mundo interior, as súas inquedanzas, pensamentos e 
emocións, dun xeito artístico e excepcional. Así mesmo, é unha arte viva e experiencial, que lle 
permite a todo o alumnado experimentar coas súas posibilidades instrumentais, vocais e de 
movemento, a través do coñecemento dos procedementos compositivos constitutivos desta arte.  

 
A posibilidade de gravar o son fixo que se modificasen sensiblemente as relacións entre 

creadores, intérpretes e público; en efecto, os medios de comunicación contribúen á difusión 
masiva desta arte, ao mesmo tempo que as tecnoloxías da comunicación permiten ampliar 
considerablemente os referentes musicais da sociedade grazas ás súas achegas a toda a produción 
musicográfica mundial. Neste senso, a música faise presente en todas os opcións de lecer da 
mocidade: os concertos en vivo, a televisión, os videoxogos, o cine, a publicidade, a internet, 
plataformas dixitais, etc. 
 

A materia de música na educación secundaria obrigatoria ten como obxecto guiar e afianzar 
os coñecementos musicais e a actitude ante a música que o alumnado alcanzou na educación 
primaria, situándoos nun marco de competencias que lle posibilite gozar da creación e da escoita 
musical; así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto entre a música de carácter 
masivo e a gran tradición musical, xa que é un medio habitual de diversión e entretemento entre 
os mozos e mozas; por isto, cómpre afondar nesta etapa nas raíces culturais da música galega e a 
europea, recoñecéndoa como parte fundamental do noso patrimonio cultural, xa que, soamente a 
través do coñecemento profundo da nosa realidade cultural será posible desenvolver un 
achegamento ás culturas musicais doutros pobos. 
 

Por estes motivos, a educación neste ámbito na etapa secundaria obrigatoria quere ser unha 
canle que permita por en funcionamento a iniciativa, a sensibilidade e a creatividade do 
alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística propia, ao mesmo tempo que 
desenvolver actitudes de valoración da liberdade de expresión, ao achegarse ás expresión 
musicais doutros pobos, o que contribúe ao fomento da sensibilidade e á ampliación do propio 
horizonte estético. A vía de consecución destes obxectivos é a través da audición, da 
interpretación e da creación propia e allea. 
 

Alcanzar estes obxectivos esixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e 
do sentido crítico sobre as manifestacións musicais que a sociedade da comunicación pon ao seu 
alcance. Tomar conciencia do gusto estético propio exixe así mesmo, o desenvolvemento de 
valores persoais como os da dignidade, a liberdade, a autoestima e a seguridade nun mesmo, 
entre outros valores, especialmente no desenvolvemento artístico da práctica musical e do 
movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais. 
 

 
Contribución da materia ao logro das competencias básicas 
 
A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e 

artística en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e 
valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias 
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perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer elementos para a elaboración de 
xuízos fundamentados respecto das distintas manifestacións musicais, establecendo conexións 
con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico os que se circunscribe cada obra. 

 
Colabora ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal, mediante 

o traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a 
composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa e 
de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades 
relacionadas especialmente coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades 
tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores 
clave para a adquisición desta competencia. Non pode esquecerse tampouco que a organización e 
realización de actividades musicais no centro escolar require a utilización de habilidades sociais 
para traballar en equipo co fin de levar a cabo un proxecto común: poñerse no lugar doutro, 
valorar as ideas dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un 
ben común. 

 
A música contribúe tamén á competencia social e cidadá. A participación en actividades 

musicais e de movemento de distinta índole, especialmente as relacionadas coa interpretación e 
creación colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de habilidades 
para relacionarse cos demais. A participación en experiencias colectivas, musicais e de 
movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as 
súas propias accións coas doutros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución dun 
resultado. 

 
A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, 

favorece a comprensión de diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en que vivimos, 
fomentando a valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva fusión de estilos e 
culturas que se está a realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas 
nosas vidas, sobre o uso que dela se fai na publicidade e noutros medios como elemento de 
manipulación emotiva, e sobre o seu papel na economía e na creación de novas profesións, 
desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

 
A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento da competencia no 

tratamento da información e da competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo 
da música posibilita o coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os 
distintos formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son 
relacionados, entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 
Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 
autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. 

 
Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co tratamento 

da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración o uso de produtos 
musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 
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A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender, 
potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma como 
a atención, a concentración e a memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

 
Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, do mesmo xeito 

que outras áreas, a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso dun 
vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe 
verbal e coa valoración do enriquecemento que a dita interacción xera. 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico a 
música realiza a súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando 
sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar 
hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da música ou co 
uso correcto da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, 
senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta competencia. 

 
A música contribúe á competencia matemática poñendo en evidencia a necesidade do 

manexo de principios matemáticos para a comprensión dos elementos básicos da linguaxe 
musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, o timbre ou as agrupacións dos sons en 
distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas 
matemáticas e a física correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a 
fractal. 
 

Os elementos do currículo básico organízanse en catro bloques, moi relacionados entre si, 
que comparten múltiples elementos:  

 
- "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental e corporal coa improvisación e a 
composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa; 
 
- "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado 
das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión do feito musical; 
 
- "Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor 
do patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características 
distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; 
 
- "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre 
música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á proximidade que 
as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación 
entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula.  
É de gran importancia empregar unha metodoloxía adecuada a este enfoque curricular, que 
posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, traballando de xeito 
colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, 
para a comunidade educativa e para o contorno social. 



Departamento de Música  CPI Tino Grandío 

 

Curso 2021-22 

7 

 

Alumnado e niveis para o curso 2021-2022 no CPI Tino Grandío 

O departamento imparte docencia ao alumnado distribuido nos seguintes grupos e niveis: 

2º ESO: 11 alumnos/as  (a maioría na sección bilingüe) 

3º ESO-A: 16 alumnos/as. 

4º ESO (é optativa e mestura alumnado de A e B): 7 alumnos/as. 

Alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores: Non hai 

 

 

2.- CURSO 2º ESO: MÚSICA 

 2.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 2º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical , utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

CCEC 
CCL 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou 
a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

CCEC     
CMCCT 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos 
con formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e 
cuaternarias. 

CCEC     
CMCCT 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

CCEC     
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clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

CCEC   CAA 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar 
arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

CCEC   CAA 

1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC   CAA 

1.4.2. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

CCEC 

1.4.3. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC   CAA 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC   CAA 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades, e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE  

1.6.1.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras.  

CSC 

1.6.2. - Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo.  

CSC 

1.6.3.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

CCEC     

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos 
da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

CCEC 

2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e audición. 

CSC 

2.4.1.- Describe os elementos das obras musicais propostas. CCL     CCEC 
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2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. CCEC 

2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

CCL 

2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

CSC 

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. CSIEE 
CD 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Recoñece e crea distintas manifestacións de danza. CCEC    

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa 
sociedade. 

CCEC 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade 
selectiva. 

CCEC    

3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego. 

CCEC    

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC     

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e 
galegos.  

CCEC     

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do 
patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas. 

CCEC   CSIEE 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre as novas tendencias, representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 
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4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD     

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CD    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD   

2.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer, identificar e manipular as calidades do son: timbre, duración, intensidade e 
altura. 

● Coñecer a grafía musical básica. 
● Relacionar a linguaxe musical coas calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Diferenciar as principais texturas nunha audición, coa axuda da partitura. 
● Identificar e clasificar as voces humanas polo seu rexistro e coñecer as máis habituais. 
● Coñecer auditivamente os instrumentos musicais da orquestra, da banda e populares 

galegos e doutras comunidades e clasificalos na familia á que pertencen. 
● Construír obxectos sonoros baseados na estrutura dos instrumentos musicais. 
● Coñecer e apreciar un repertorio de cancións populares da nosa comunidade e doutras 

comunidades e culturas. 
● Interpretación en grupo dunha melodía popular galega e doutras comunidades e culturas 

con instrumentos escolares, mediante unha partitura. 
● Aprender normas e actividades básicas da interpretación en grupo: silencio, atención ao 

director/a, memoria musical, expresión, matices… 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade tendo como 

referencia o material multimedia da aula Abalar. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Escoitar e aprender os diferentes estilos  que xorden  na música popular (jazz, rock, folk, 

música tradicional…). 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 

 2.3.- CONTIDOS 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
 1.1.- Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical. 
 1.2.- Características da voz e da palabra como medios de expresión musical. Habilidades 

técnicas e interpretativas, exploración e descuberta das posibilidades da voz como medio de 
expresión musical. 

 1.3.- Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: características xenéricas e 
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formais. 
 1.4.- Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e culturas. 

Interpretación individual e en grupo. 
 1.5.- Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e a 

interiorización da música. 
 1.6.- Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, empregadas como 

expresión musical. 
 1.7.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 

técnicas para a interpretación. 
 1.8.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e aos/ás 

demais intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.  
 1.9.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega 

das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
 1.10.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 

propias, e respecto ante outras formas de expresión. 
 1.11.- Improvisación, elaboración de arranxos e composicións como recursos para a creación 

musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas 
instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de distintos tipos de organización 
musical. 

 1.12.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións, a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 

 1.13.- Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras.  

 1.14.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 
 2.1.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.  
 2.2.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 

análise de obras musicais.  
 2.3.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos, e das 

agrupacións vocais e instrumentais. 
 2.4.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
 2.5.- Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a 

escoita. 
 2.6.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de 

distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Investigación de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais. 

 2.7.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e 
contaminación sonora. 

  
 BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
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 3.1.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  

 3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. 

 3.3.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 
 3.4.- Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 

creacións musicais propias e alleas.  
 3.5.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores/as, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio 
galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

 3.6.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
 3.7.- Música actual: novas tendencias; concertos en streaming . 
  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 
musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

2.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical , utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª - 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
cualidades do son; 

notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.1.2.- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª- 2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e aplica ritmos 
e compases 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios orais 
Análise audicións 
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Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.1.3.- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas 
en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Identifica e transcribe ditados 

de patróns rítmicos e 
melódicos con formulacións 

sinxelas en estruturas binarias 
e ternarias. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Distingue e emprega os 

elementos que se utilizan na 
representación gráfica da 

música (colocación das notas 
no pentagrama; clave de sol ; 

duración das figuras; 
indicacións rítmicas). 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre 

os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis 

comúns. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

 

 

1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, 
pezas instrumentais e coreografías. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza os elementos e os 
recursos adquiridos para 

elaborar arranxos de cancións. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento das normas do 
coidado da voz, o corpo e os 

instrumentos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Adquire e aplica as 

habilidades  interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Realiza improvisacións 

partindo de pautas 
previamente establecidas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades, 
e respecta as capacidades dos 
seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 
vocais, instrumentais de 

diferentes xéneros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 
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1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas  instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

conxunto. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

  
 BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos da orquestra, e 
os diferentes tipos de voces. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

2.1.2.- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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2-3ªAVALIACIÓN 

Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos máis 

característicos da música 
popular moderna e do folclore. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais 

Rúbrica 

 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Describe elementos das obras musicais propostas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os elementos das 
obras musicais propostas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Utiliza de xeito guiado 
recursos como apoio á análise 

musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

 2.4.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais 
de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, e opinións 

musicais de xeito oral. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 
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 2.5.1.- Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando 
unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Toma conciencia da 

contribución da música á 
calidade da experiencia 

humana. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais  
Rúbrica 

  

2.5.2.- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 
indagación sobre a 

contaminación acústica. 
 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Traballo de investigación 
Exercicios escritos  

 

  
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Recoñece distintas manifestacións de danza. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece distintas 
manifestacións de danza. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Danzas 
 

 

 

3.1.2.- Distingue as diversas funcións que cumple a música na nosa sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumple a música na nosa 

sociedade. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer os 

xéneros musicais, gozando 
deles como oínte. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

 



Departamento de Música  CPI Tino Grandío 

 

Curso 2021-22 

18 

 

3.3.1.- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Respecta a importancia do 

patrimonio musical español e 
galego. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Rúbrica 

 

3.3.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica e interpreta pezas 

instrumentais do patrimonio  
galego.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

 

3.3.3.- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece e describe os 

instrumentos tradicionais 
galegos. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.3.4.- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Contribúe á conservación do 
patrimonio musical galego, 

colaborando na gravación de 
pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación 

Rúbrica 

 

3.4.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
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3.5.1.- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

3.5.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

  
 BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza de xeito guiado as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 
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2.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os enlaces aos materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de música neste curso, chamados: “DJ Proxecto Musical” 
(realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): é un plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 2º da 
ESO de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora de música.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 

2.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha 
linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 
1.2.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas  
no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.3.- Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as 
escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio 
ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
2.5.- Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado do son, 
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analizar as súas causas e propor solucións. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o 
valor de conservalo e transmitilo. 
3.4.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.5.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar os recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. 
4.2.- Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 
 
 

2.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Recoñecemento de audicións 10% 5%  

Actitude 10% 5%  

Libreta e esquemas 10% 5% 

Interpretación e creación 20% 10% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

2.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical: 2,5 puntos - Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 5 puntos - Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 2,5 puntos - Exercicios interactivos na Aula Virtual 
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RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica intrumental cos 
instrumentos de placas. 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe musical 

Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

2.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

2.10.- MÚSICA NA SECCIÓN BILINGÜE 

Este curso 2021-2022 a materia de música forma parte da Sección Bilingüe en Inglés, formando un 
grupo en 2º da ESO. 
Trátase de potenciar esta lingua estranxeira impartindo parte da materia na mesma. 
Os contidos tratados en inglés son os relacionados coa interpretación e creación, escoita,  
contextos musicais e culturais e música e tecnoloxías.  
O recurso didáctico empregado como soporte principal será a Aula Virtual que conta co “DJ Music 
Project” (realizado no transcurso dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga): plan 
formativo que ten como obxectivo principal traballar o currículo de 2º da ESO  na sección bilingüe 
de inglés de xeito interactivo. Son 6 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
individualmente nun computador da Aula Abalar, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha escola de Djs, como base da motivación do 
alumnado. 
 
Durante este curso contaremos coa axuda dun lector nativo, e da profesora de inglés Pili Quiroga. 
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2.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 2º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
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tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

2.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 2º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 



Departamento de Música  CPI Tino Grandío 

 

Curso 2021-22 

25 

 

contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
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Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CURSO 3º ESO: MÚSICA 

 3.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 3º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

CCEC 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. CCEC    CAA 

1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 

CCEC 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 

CCEC    CAA 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 

CCEC    CAA 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CCEC    CAA 

1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de 
diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación adecuadas ao nivel. 

CCEC    CSIEE 

1.6.2.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do 
patrimonio español e galego. 

CCEC 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

CSC 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación  
e a do seu grupo. 

CSC    CSIEE 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

CAA    CSIEE 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

CCEC 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e CAA    CD 
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musicais dos obxectos sonoros. 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades dos instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da música. 

CCEC    CAA 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC 

2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable  
para a interpretación e a audición. 

CCEC 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

CAA 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

CCEC    CSC 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das 
obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 

CCEC 

2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. CAA 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

CCL 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

CCEC    CCL 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando 
con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

CCEC 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 

CCEC    CCL 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e 
culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto de investigación e exposición. 

CCEC    CAA 

3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da historia da música.  

CCEC    CAA 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da música 
e as tendencias musicais. 

CCEC    CSC 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música 
na sociedade. 

CCEC    CCL 
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3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito con rigor e claridade. 

CCL 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

CD    CCEC 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CD    CAA 

3.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer e analizar a función da música ó longo da historia. 
● Descubrir os diferentes estilos compositivos ó longo da historia da música. 
● Coñecer a aplicación científica das calidades do son. 
● Diferenciar auditivamente: ritmos básicos, frases musicais, intervalos básicos, efecto das 

alteracións, escalas, matices, texturas. 
● Coñecer o funcionamento e partes do aparato fonador e traballar a técnica vocal. 
● Recoñecer e practicar acordes e escalas. 
● Interpretar, crear e improvisar instrumentalmente e co propio corpo. 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Escribir un texto a partir dunha melodía dada. 
● Escribir unha melodía a partir dun texto. 
● Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten ao longo do curso 

entendéndoas no seu contexto histórico. 
  

 3.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Repaso dos elementos da representación gráfica da música. 
1.2.- Textura. 
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1.3.- Procedementos compositivos e formas de organización musical. 
1.4.- Experimentación e práctica das técnicas do movemento, expresión dos contidos musicais a 
través do corpo e da percusión corporal. 
1.5.- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega das 
ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.  
1.6.- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas propias, 
e respecto ante outras formas de expresión.  
1.7.- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e imaxes 
fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais.  
1.8.- Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización da 
música. 
1.9.- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula. 
1.10.- Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, aprendidas a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación. 
1.11.- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 
1.12.- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas 
para a interpretación. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos e das agrupacións 
vocais e instrumentais. 
2.2.- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
2.3.- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na análise de 
obras musicais. 
2.4.- Aplicación das estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a creación musical. 
2.5.- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e as composicións 
realizadas na aula. Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as 
propias preferencias musicais.  
2.6.- Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e de 
outras.  
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita. 
2.7.- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.  
2.8.- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural. 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- A música ao servicio doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria. 
3.2.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.3.- Utilización de diferentes fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
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compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas.  
3.4.- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 
3.5.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo- temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 
3.6.- Épocas da historia da música: características principais, autores/as significativos/as, 
audicións  
con apoio de partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas. 
3.7.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións. 
3.8.- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.2.- Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  
4.3.- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.  
4.4.- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na gravación de 
pezas musicais. 
4.5.- Emprego e coñecementos dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

 3.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.-Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
notas no pentagrama; 
duración das figuras; 
signos intensidade; 
indicacións rítmicas 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 

 

1.2.1.- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece e comprende 
tipos de textura 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 
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1.3.1.- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende e identifica  

termos básicos relacionados  
Cos tipos formais. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

Interpretación e creación 

 

1.4.1.- Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Amosa interese polo 

coñecemento de técnicas e 
normas do coidado da voz, o 

corpo e os instrumentos. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.2.- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Adquire as habilidades 

técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao 

nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.3.- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Coñece as técnicas de control 

de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na 

exposición ante un público. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.5.1.- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Realiza improvisacións  
partindo de pautas 

previamente establecidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 
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1.5.2.- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude de 

mellora das súas posibilidades 
e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus 

compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.6.1.- Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas 
formas de notación adecuadas ao nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Practica, interpreta pezas 

instrumentais, aprendidas por 
imitación e a través da lectura 

de partituras adecuadas ao 
nivel. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.6.2.- Recoñece pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece pezas vocais, 

instrumentais do patrimonio 
galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Visualización e creación 
Rúbrica 

 

1.6.3.- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora e dos compañeiros/as. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto cara ás 

propostas da profesora e dos 
compañeiros/as. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.6.4.- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as 
intérpretes, adecuación ao 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 
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conxunto. 

 

1.6.5.- Participa activamente en agrupacións  instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Participa en agrupacións 

instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 

respectuosa. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación grupal 
Rúbrica 

 

1.7.1.- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese polas paisaxes 

sonoras que nos rodean.  
 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.7.2.- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos 
sonoros. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Investiga as posibilidades 

sonoras e musicais dos 
obxectos sonoros. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.3.- Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo 
da historia da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Descubre as posibilidades da 

voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia 

da música. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación e creación 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 
 

2.2.1.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 
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2.3.1.- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Interpretación 

Rúbrica 

 

2.4.1.- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e 
contrastando as novas músicas coñecidas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer 

músicas doutras épocas e 
culturas. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
 

2.4.2.- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece e sabe situar no 

espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas 

históricas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.1.- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas 
usando distintas linguaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Describe os diferentes 

elementos das obras musicais 
propostas usando distintas 

linguaxes. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.5.2.- Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos con autonomía 
como apoio ao análise musical. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

Rúbrica 

 

2.5.3.- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Emprega conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Rúbrica 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da 

historia da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.2.- Recoñece manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece  manifestacións da 
danza identificando  a época 

histórica á que pertencen. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións e Danzas 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.1.3.- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as diversas funcións 
que cumpre a música na 

sociedade ao longo da historia. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e 
exposición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer 
música de diferentes épocas e 

culturas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 
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3.3.1.- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Relaciona as cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas ás 

épocas da historia da música.  

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.4.1.- Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Distingue as épocas da historia 
da música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.4.2.- Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Explica  a relación entre os 

acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico 

e a música na sociedade. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.1.- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Emprega un vocabulario 
adecuado para describir 

percepcións e coñecementos 
musicais. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.5.2.- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito con rigor e 
claridade. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comunica coñecementos,  

opinións musicais de xeito oral 
e escrito. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 

 

3.6.1.- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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sobre as novas tendencias,  
grupos de música popular... 

3.6.2.- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 
musicais propias. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como 

ferramentas para a actividade 
musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Participa en todos os aspectos 
da produción musical. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 
Proxecto musical grupal 

 

4.2.1.- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza con autonomía as 

fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar 

traballos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Rúbrica 

 3.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos empregados para 
desenvolver a materia de música neste curso: “DJ máquina do Tempo” (realizado no transcurso 
dunha licenza de estudos da profesora Claudina Arriaga) é un plan formativo que ten como 
obxectivo principal traballar os contidos principais do currículo de 3º da ESO (Historia da Música) 
de xeito interactivo. Son 8 obradoiros  (libros interactivos) para realizar o alumnado 
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individualmente ou en parellas nun computador, tendo como guía á actual profesora.  
O proxecto está deseñado co formato dunha máquina do tempo dunha Dj, como base da 
motivación do alumnado. 

 3.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas 
no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
1.2.- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de 
partituras, os tipos de textura. 
1.3.- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización 
musical. 
1.4.- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
1.5.- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar respecto polas 
creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
1.6.- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo 
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común. 
1.7.- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
BLOQUE 2.-ESCOITA 
2.1.- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2.2.- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como 
apoio ás tarefas de audición. 
2.3.- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
2.4.- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras 
musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
3.2.- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
3.3.- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia 
musical. 
3.4.- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
3.5.- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
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emitir xuízos de valor ou falar de música. 
3.6.- Amosar interese ou actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento 
básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 
4.2.- Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 

 3.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 30.00% 15% 

Análise de audicións 15% 6% 

Exercicios 15.00% 5% 

Proxecto de investigación 15% 7% 

Interpretación e creación 25.00% 17.00% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

3.8.- AVALIACIÓN INICIAL 

DESEÑO 

Proba  de interpretación musical:  
2,5 puntos 

- Interpretación instrumental dunha peza 
escollida polo alumno/a 

Proba escrita: 
5 puntos 

- Análise e comentario dunha audición  
- Exercicios de linguaxe musical 

Proba con novas tecnoloxías: 
2,5 puntos 

- Exercicios interactivos na Aula Virtual 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Interpretación musical < 1 punto - Repaso e reforzo na práctica instrumental cos 
instrumentos de láminas 

Proba escrita < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais 
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Novas tecnoloxías < 1 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual 

 3.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria: a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

 

3.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 3º ESO 

 
Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
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facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
 
Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

3.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 3º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
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Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
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Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 

4.- CURSO 4º ESO: MÚSICA 

4.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de música en 4º ESO contribúe ó desenvolvemento das seguintes competencias claves: 
CCEC: Conciencia e Expresións culturais 
CAA: Aprender a Aprender 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
CSC: Competencias sociais e cívicas 
CD: Competencia dixital  
CCL: Comunicación lingüística 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Dentro de cada bloque de contido, as competencias clave desenvolveranse a través da concreción 
dos seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 
 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de CAA 
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interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para 
lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

CSC 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. CCEC    

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as 
actividades da aula. 

CSC 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas 
instrumentais cun nivel de complexidade en aumento. 

CCEC   CSC 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e 
procedementos compositivos para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

CD 
CMCCT 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. 

CD 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine...) e o papel 
xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

CSC      CSIEE 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diferentes fontes documentais. 

CMCCT   CCL    CSC 

2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC     

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de crítica orais e escritas sobre a música escoitada. 

CCEC        CCL 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. CCEC        CCL 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e 
descríbeo utilizando unha metodoloxía axeitada. 

CCEC        CCL 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. CCEC        CSC 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 

CCEC        CSC 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 

CD         CSC 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación... 

CCL    CCEC    CSC 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e CCEC    CSC 
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galego. 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. 

CCEC     CSC 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas características fundamentais. 

CCEC     CSC 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española 
e da música popular urbana. 

CCEC     CSC 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias 
entre a música e outras manifestacións artísticas. 

CCL        CSC   CAA 

3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular 

CCL        CSC   CAA 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos 
de maneira clara. 

CD 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COMPETENCIAS CLAVE 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais. 

CAA   CD    CMCCT 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

CSC    CSIEE 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 

CSC      CD   

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

CAA     CD 

4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

CD   CCEC   CMCCT 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

CA A     CD 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

CD   CCEC 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

CD   CCL     CAA 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios 
e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

CD   CCL     CAA 
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4.2.- OBXECTIVOS 

● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Escoitar obras representativas dos  diferentes xéneros musicais. 
● Analizar a forma e estrutura,  e recoñecer as características e contribucións de diferentes 

obras musicais ó ámbito da cultura musical universal. 
● Recoñecer cancións tradicionais de diferentes países. 
● Utilizar os instrumentos de láminas para interpretar obras musicais. 
● Practicar patróns rítmicos con instrumentos de pequena percusión (só de láminas) e 

percusión corporal. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
● Coñecer os principais oficios relacionados co ámbito musical. 
● Coñecer o  papel que xogan as compañías discográficas no comercio musical actual. 

Analizar as fases da elaboración dun disco e ver como é un estudio de gravación. 
● Participar na organización dun pequeno concerto no centro. 
● Comprender como se organizan os concertos de música en directo e analizar as funcións 

de cada un dos membros do equipo técnico. 

4.3.- CONTIDOS 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación con outras partes do conxunto, na interpretación instrumental, e na percusión 
corporal. 
1.2.- Interpretación de pezas instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 
partituras con diversos tipos de notación. 
1.3.- Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula 
e noutros espazos e contextos. 
1.4.- Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a creación musical. 
1.5.- Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 
eleboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 
1.6.- Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no 
traballo dos/as músicos. 
1.7.- Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas. 
2.2.- A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas 
musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 
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2.3.- Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 
2.4.- Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 
diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 
manifestacións musicais, divulgadas a través dos medios de comunicación. 
2.5.- Edición, difusión e comercialización da música. Novas modalidades de distribución da música 
e as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 
2.6.- A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas 
musicais. 
2.7.- Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. 
3.2.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais.  
3.3. - Manifestacións musicais doutras culturas. 
3.4.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.  
3.5.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 
3.6.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular urbana.  
3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela.  
3.8.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación 
sonora. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 
posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores.  
4.2.- Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
4.3.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 
4.4.- Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.5.- Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cine, 
videoxogos... 
4.6.- Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes 
ou a creación de bandas sonoras orixinais.  
4.7.- Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de 
producións sonoras e audiovisuais. 
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4.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora co 
grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Colabora co grupo e 

respecta as regras fixadas 
para a interpretación 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Interpretación 
Rúbrica 

 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Le partituras como apoio á 

interpretación. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Coñece e cumpre as normas 

establecidas. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de pezas instrumentais cun nivel de 
complexidade en aumento. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta un repertorio de 

pezas. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación  

 

 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos para 
elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece técnicas, recursos 

compositivos para improvisar. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos informáticos 

ao servizo da creación musical. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios prácticos 
Interpretación e creación 

Rúbrica 

 

1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de 
radio e televisión, cine...) e o papel xogado de cada fase do proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece  o proceso seguido en 
diversas producións musicais  

e o papel dos profesionais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de Investigación 
 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diferentes fontes 
documentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comenta as obras 

musicais propostas, 
axudándose de 

diferentes fontes. 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

 

 

2.1.2.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de crítica 
orais e escritas sobre a música escoitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza críticas musicais e 

elabora críticas orais sobre 
música escoitada. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. 

TEMPORALIZACIÓN MÍNIMOS  PROCEDEMENTOS E  
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1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

Utiliza vocabulario axeitado 
para describir música. 

INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
Exercicios orais e escritos 

 

2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e descríbeo utilizando unha 
metodoloxía axeitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece obras musicais e 
descríbeas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e 

tempo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto pola 

diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 

persoas. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude crítica 
ante o papel dos medios de 

comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Rúbrica 

 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de comunicación... 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Coñece  o papel da música en 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto investigaciòn 
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situacións e contextos diversos  
 

 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por coñecer o 
patrimonio musical  galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e sitúaos 
no seu contexto histórico e social. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio 

musical e galego 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas 
características fundamentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza a través da audición 

músicas de distintos lugares do 
mundo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Análise Audicións 
Exercicios orais e escritos 

 

 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española e da música popular 
urbana. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece  as características 
básicas da música popular 

urbana. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
Exposicións orais 

 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias entre a música e outras 
manifestacións artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 

investigación sobre música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 
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3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música popular 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Realiza exposicións ao resto 

do grupo sobre a evolución da 
música popular 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exposicións orais 
Proxecto de investigación 

 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira clara. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza os recursos das novas 

tecnoloxías. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos tecnolóxicos 
para diferentes aplicacións 

musicais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios interactivos TIC 
Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 
consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende a transformación 
de consumo e gusto musical 

como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios orais e escritos 
Exercicios prácticos TIC 

Rúbrica 

 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto audiovisual. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as técnicas básicas 

necesarias para a elaboración 
dun produto audiovisual. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto musical grupal 
Rúbrica 

 

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de 
imaxes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sabe procurar  fragmentos 

musicais para sonorizar 
secuencias de imaxes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  
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4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou 
a creación de bandas sonoras orixinais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a 

selección de músicas 
preexistentes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto audiovisual  

 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para 
indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música e os medios de comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza fontes de información  

para indagar e elaborar 
traballos relacionados coa 

función da música e os medios 
de comunicación. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Proxecto de investigación 

 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 
ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por coñecer as 

posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Consulta fontes de 

información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 

 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e 
transmitila utilizando distintos soportes. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Obtén información de 

distintos medios e pode 
utilizala e transmitila 

utilizando distintos soportes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Rúbrica 
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4.5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Na Aula Virtual do CPI Tino Grandío alóxanse os materiais e recursos didácticos 
empregados para desenvolver a materia de Música en 4º ESO: materiais elaborados pola actual 
profesora de música, María González Gómez, con enlaces a diferentes webs de educación 
interactiva e que toman como referencia o libro de texto da editorial Editex e os materiais de 
Edixgal para Música 4º ESO, que teñen como obxectivo principal traballar os contidos principais 
do currículo desta materia de xeito interactivo e colaborativo.  

4.6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza instrumental, ou de percusión corporal 
aprendidas de memoria, a través da audición ou observación de gravacións de audio e vídeo, ou 
mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos. 
1.2.- Participar activamente nalgunha das tarefas necesarias para a celebración de actividades 
musicais no centro docente: planificación, ensaio, interpretación, difusión... 
1.3.- Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos. 
1.4.- Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos profesionais. 
 
BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Analizar e describir as principais características de pezas musicais apoiándose na audición e 
no uso de documentos como partituras, textos ou musicogramas. 
2.2.- Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos musicais, 
arguméntandoa en relación coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, 
programas de concertos, críticas, etc. 
2.3.- Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais. 
2.4.- Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo e determinar a época e a 
cultura ou o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, amosando apertura e 
respecto polas novas propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 
2.5.- Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado. 
2.6.- Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade. 
 
BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega e comprender o valor de 
conservala e transmitila colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 
3.2.- Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte de 
enriquecemento cultural. 
3.3.- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas. 
3.4.- Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música popular 
urbana actual. 
 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
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4.1.- Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical. 
4.2.- Aplicar as técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.3.- Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
4.4.- Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, televisión, cine...) e as 
súas aplicacións na publicidade, nos videoxogos e noutras aplicacións tecnolóxicas. 
4.5.- Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con autonomía. 

4.7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN-PROMOCIÓN 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 50% 25% 

Proxectos grupais  30% 15% 

Libreta e esquemas 10% 5% 

Actitude 10% 5% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

 

4.8.- PROCEDEMENTOS COÑECEMENTOS PREVIOS 

DESEÑO DE PROBAS 

Proba escrita con exercicios de linguaxe musical : 4 puntos 

Proba práctica de interpretación instrumental individual ou grupalmente: 2 puntos 

Proba con novas tecnoloxías de exercicios interactivos na Aula Virtual: 4 puntos 

 

RESULTADOS MEDIDAS 

Linguaxe musical < 2 puntos - Repaso e reforzo de conceptos básicos de 
linguaxe e elementos musicais. 

Interpretación musical < 1 puntos - Repaso e reforzo das técnicas vocais e 
instrumentais. 

Novas tecnoloxías < 2 punto 
 

- Explicación pormenorizada do emprego da 
Aula Virtual. 
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4.9.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1.- Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
2.- Comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da comunicación. 
3.- Emprendemento e iniciativa empresarial: creatividade, autonomía, a iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo, sentido crítico. 
4.- Educación cívica e constitucional. 
5.- Educación en igualdade e prevención da violencia: non discriminación, prevención e resolución 
pacífica de conflitos, valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e 
ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
6.- Educación e seguridade viaria:  a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía. 

4.11.- ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 
programación adopta as seguintes medidas de adaptación. A maioría dos apartados 
(competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen 
inalterados en relación á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de 
metodoloxía, materiais e recursos, así como o de avaliación veranse modificados. 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 
 
O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-aprendizaxe, 
mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde as novas 
tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. En tal sentido, e sendo comprensivos coas 
dificultades que certo alumnado poida ter para acceder aos medios dixitais necesarios para o 
seguimento da materia, combinaranse sesións de carácter presencial, xa descritas, con outras de 
carácter telemático conformes ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas 
e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa profesora por medio 
do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter práctico. 
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Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a 
materia e para cada grupo, alí o alumnado poderá atopar distintos materiais, e onde se lle 
poderán formular tarefas que poderán entregar en tempo e forma determinados. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados pola 
docente. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
para a modalidade semipresencial: 
 
1. Exames presenciais (50%) 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar aprincipios de 
xuño. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero 
non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
O alumnado que non consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 
extraordinaria de finais de xuño. 
 
Proba extraordinaria de finais de xuño: 
O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara 
anteriormente. Esta proba celebrarase a finais de xuño.  
 
 

4.12.- ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
 
Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-19, 
e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque que o 
ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 
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programación adopta as seguintes medidas. A maioría dos apartados (competencias chave, 
obxectivos de aprendizaxe, estándares, temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación 
á programación anteriormente descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e 
recursos, así como o de avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 
 
Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 
 
O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-
aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. En tal sentido, e sendo 
comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para acceder ás redes e medios 
dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións terán carácter telemático, e 
adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 
 
As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 
facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 
facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio do 
correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 
contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. Igualmente, farase uso da aula 
virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico para a materia e para cada grupo, 
onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, alí  poderánselle formular tarefas e eles 
poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 
 
Materiais e recursos da materia: 
 
Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na modalidade 
a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente por medios 
telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por medio do correo 
electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado 
poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos tecnolóxicos e das 
aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e prácticos facilitados polo 
docente. 
 
Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 
distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 
axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 
necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. Se fose imposible 
conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía telefónica da materia, 
contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas como fose preciso- para 
resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer outro asunto que afecte ao 
proceso ensino-aprendizaxe. 
 
Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 
 
Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das 
tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse 
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para a modalidade a distancia: 
 
1. Exames (30%); 
 
2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 
 
Recuperacións e probas extraordinarias: 
 
Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar a principios de 
xuño, realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 
establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 
condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 
 
Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 
proba extraordinaria de finais de xuño. 
 
Probas extraordinarias de finais de xuño: 
 
Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara durante o 
curso. Esta proba, que se celebrará nos últimos días de xuño, será elaborada polos departamentos 
de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de 
calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN da materia durante o curso: 

- Unha vez finalizado cada trimestre, os alumnos que resultasen avaliados negativamente, 
terán a oportunidade de recuperar mediante a realización das probas oportunas. 

- Os alumnos que non tiveran alcanzados os obxectivos propostos nalgunha das avaliacións 
poderán recuperar aquela que teñan pendente a inicios do mes de xuño mediante as probas 
correspondentes. Finalmente, se non se superan tales probas, o alumno disporá doutra 
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oportunidade a finais de xuño. 

Da materia pendente de cursos anteriores: Para o caso de aqueles alumnos que tiveran pendente 
a materia de cursos anteriores, terán a oportunidade de recuperala mediante a realización de 
probas. Os criterios de cualificación avaliarán os aspectos relativos aos contidos teóricos e á 
práctica instrumental. En caso de que o alumno tivera superadas as probas prácticas no curso 
anterior, so deberá examinarse da parte teórica. 

 

 

6.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
Todas e cada unha das materias impartidas dende o Departamento de Música do CPI Tino Grandío 
baséanse nos seguintes principios metolóxicos, métodos didácticos e modelos de aprendizaxe: 
 

⮚ Principios metodolóxicos: 
♪ A actividade: supón a posta en marcha dunha serie complexa de variables que, 

debido ó talante da materia de música, poden ser corporais, intelectuais, 
espirituais, afectivas, sociais e interpretativas. 

♪ A unidade de teoría e práctica: o xeito de mesturar a práctica e a teoría a través 
da actividade precisa dun principio de intervención educativa  que teña como 
base a investigación persoal, por parte da profesora, e do alumnado, tanto 
individual como en grupo. No proceso de aprendizaxe, o alumnado deberá 
expresar as propias ideas, opinións e valoracións, no marco dunha análise, que 
obrigue a unha síntese e un debate aberto sobre elas, con vistas ó 
desenvolvemento da capacidade reflexiva, o sentido crítico e a capacidade 
analítica. 

♪ A atención personalizada: en todo momento a profesora terá en conta a 
dimensión individual e afectiva de cada membro do grupo, partindo das súas 
capacidades (dentro das lóxicas limitacións da nosa ensinanza). 

♪ A creatividade: mediante a inclusión de actividades que estimulen o 
pensamento (exercicios, traballos, prácticas, investigacións...) 

♪ A socialización: potenciando as relacións do grupo entre si e o traballo de 
equipo (que supón a práctica vocal, instrumental e/ou corporal). 

♪ A globalización: dotando á programación dun enfoque interdisciplinar, 
aproveitando os puntos de contacto co currículo doutras materias e cos temas 
transversais. 

 Métodos didácticos: 

♪ Método de proxectos: aproxima ao alumnado situacións complexas con vistas a 
que tenten resolvelas dun xeito creativo, estimulando a imaxinación, a creatividade 
e a aplicación das súas propias experiencias. O alumnado debe partir dunha 
globalización, de ter en conta tódolos datos coñecidos, con vistas a confrontalos 
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para atopar a mellor solución. 

♪ Aprendizaxe por descubrimento: a súa base é observar e rexistrar 
información de xeito sistemático, da que se poida extraer conclusións. 
Non se trata de proporcionar directamente os coñecementos, senón de 
ensinarlles a manexar os que xa saben, con vistas a que eles mesmos 
poidan descubrir, coa axuda da profesora, outras cousas. 
 

♪ Método científico: parte da aproximación ao problema, seguido da 
formulación dunha hipótese, dedución das consecuencias, proba, 
introdución das conclusións extraidas na teoría inicial e reaxuste da 
hipótese. 
 

⮚ Modelos de aprendizaxe: 
  O modelo de aprendizaxe a empregar baséase na aprendizaxe significativa, desde 
o punto de vista construtivista da interpretación pedagóxica. A partir dos coñecementos previos 
do alumnado, desenvólvense os contidos de xeito estruturado, de maneira que as posibilidades de 
que o alumnado constrúa novas aprendizaxes depende do xa aprendido, tendo en conta que cada 
nova aprendizaxe aumenta a capacidade de aprender. En base a este principio, terase en conta o 
seguinte: 

♪ Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou ben que 
favorezan a potenciación da motivación ante o fenómeno musical. 

♪ Crear contextos de aprendizaxe que lles obrigue a ter presentes os 
contidos xa aprehendidos. 

♪ Garantir a construción de aprendizaxes significativas e en espiral, a través 
da necesidade de lembrar os coñecementos adquiridos previamente. 

♪ Promover na aula un ambiente de intercambio, colaboración e 
interrelación, como motor da aprendizaxe. 
 

Co emprego das TICs e o uso de Internet estase traballando tamén cun novo modelo de 
aprendizaxe: o conectivismo, por medio do cal a aprendizaxe está considerada coma pequenos 
nodos de coñecemento que sempre están en expansión. Téntase crear a idea no alumnado que o 
emprego das TICs ten un comezo e, a partir dese momento, todo é expansión. 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1.-  AULA DE MÚSICA 

 
NOTA IMPORTANTE: durante o curso 2021-22 non se empregarán instrumentos de vento e 
reducirase o máximo posible o canto coral co fin de minimizar os riscos de contaxio do COVID-19. 
Propiciarase o uso individual de instrumentos propios e o material de uso compartido 
desinfectarase antes e despois de cada uso ao igual que a superficie de traballo. 
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AULA DE MÚSICA - PROTOCOLO COVID-19 

- Obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 
- O emprego da máscara é obrigatorio en todo momento. 
- Sentarse sempre no mesmo posto, non debe moverse de sitio (están a 1,2 m de 

distancia). O posto debe desinfectarse ao remate da sesión. 
- As actividades de práctica musical colectiva serán co mínimo material 

compartido:  principalmente ritmos con percusión corporal e práctica 
instrumental con xilófonos e metalófonos da aula. O material desinfectarase ao 
remate da sesión. 

- Na medida do posible o alumnado traerá ás sesións prácticas dúas baquetas de 
uso persoal e individual ou instrumentos propios. 

  

7.2.- AULA VIRTUAL DO CPI Tino Grandío 

- Actividades Interactivas 
- Recursos dixitais 

 

7.3.- RECURSOS HUMANOS: 

 O Departamento de Música do CPI Tino Grandío de Guntín, no curso 2021-22 está formado 
por María González Gómez (xefa do departamento). 
 

8.- AVALIACIÓN PROC. ENSINO E PRÁC. DOCENTE 
Para poder avaliar o proceso de ensino e a práctica docente nas materias impartidas dende o 
Departamento  de Música teránse en conta os seguintes elementos: 
 

- A adecuación dos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios 
de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.  

- As aprendizaxes logradas polo alumnado.  
- As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e 

reforzo utilizadas.  
- A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensinanza, os 

procedementos de avaliación do alumnado, a organización da aula e o aproveitamento dos 
recursos do centro.  

- A idoneidade da metodoloxía e os materiais curriculares.  
- A coordinación dos profesores de cada grupo. 
- As relacións co/a titor/a e, no seu caso, coas familias.  

 
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoavaliación (do 
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docente) e a coavaliación (do alumnado).  
Realizaranse ó finalizar cada trimestre, respondendo a cuestionarios específicos que permitan 
extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 
 MODELO DE CUESTIONARIO 1: AUTOAVALIACIÓN DOCENTE 

(1=nada, 2=pouco, 3=bastante, 4=moito) 

INDICADORES 1 2 3 4 PROPOSTAS 

Obxectivos, contidos, estándares e criterios de 
avaliación adecúanse ás características e necesidades 
do alumnado.  

     

Alumnado conseguiu, de maneira satisfactoria, os 
obxectivos plantexados.  

     

Contribuíuse axeitadamente á consecución das 
competencias claves. 

     

Tratáronse satisfactoriamente os elementos 
transversais.  

     

As actividades plantexadas son motivadoras e 
manteñen o interese do alumnado partindo da súa 
experiencia e realidade máis próxima.  

     

As actividades propostas ao alumnado con 
necesidades especiais permitíronlle acadar os 
obxectivos didácticos.  

     

A partir dos resultados obtidos, a metodoloxía 
empleada é a máis axeitada.  

     

Os materiaies e recursos empregados axudaron á 
consecución de obxectivos e á adquisición das 
competencias claves.  

     

O uso das tecnoloxías contribuíu favorablemente no 
proceso de ensino.  

     

A distribución na aula  contribuíu positivamente aos 
resultados.  

     

A distribución temporal adecúase ao 
desenvolvemento de cada contido.  

     

O grao de coordinación entre os profesores do grupo 
é satisfactorio.  

     

As relacións co/a titor/a do grupo son fluidas.       

O clima de relación entre as familias e o profesorado 
contribúe favorablemente.  
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O desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares foi axeitado e 
satisfactorio.  

     

 
MODELO CUESTIONARIO 2:  

AVALIACIÓN ALUMNADO DA PRÁCTICA DOCENTE 
Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas co 
traballo da túa profesora. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha 

cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Parece a profesora interesada e ilusionada coa materia?       

2. Amosa dominio da materia?       

3. A pofesora é organizada?       

4. As actividades teñen relación coa vida diaria?       

5. As actividades parecéronche interesantes?       

6. As explicacións despertaron a túa curiosidade?       

7. É esixente a profesora?       

8. A esixencia correspóndese ao traballado en clase?       

9. Puideches prantexar todas as túas dúbidas na clase?       

10. Resolvéronche satisfactoriamente as túas dúbidas?       

11. Puideches participar en clase todo o que querías?       

12. O ambiente en clase foi axeitado para aprender?       

13. Adícase tempo suficiente a cada tema?       

14. A profesora é xusta nas calificacións?       

15. Sentícheste algunha ver marxinado/a na clase?       

16. Cres que algún compañero/a estivo marxinado/a?       

17. A profesora preocúpase dos teus problemas?       

18. Contribuíu a profesora a que che guste a materia?       

19. Tes unha boa opinión da túa profesora?       

20. Cres que a profesora ten unha boa opinión do grupo?      

 
 

MODELO DE CUESTIONARIO 3:  
AVALIACIÓN ALUMNADO DO PROCESO DE ENSINO 

Sinala a resposta que consideres axeitada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa 
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materia. Lembra que este cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz. 
(1=nada, 2=pouco, 3=regular, 4=bastante, 5=moito) 

CUESTIÓNS 1 2 3 4 5 

1. Coñeces ben os contidos da asignatura, tanto prácticos como 
teóricos?  

     

2. Paréceche axeitado o tempo adicado a cada tema?      

3. Adícase tempo suficiente a realizar actividades? Enténdelas?      

4.  Adícase tempo suficiente para tocar instrumentos?       

5. Coñeces os criterios de calificación e avaliación?      

6. Pode mellorar a explicación da materia?       

7. Dificultades que atopas na asignatura.   

8. Ideas para Mellorar.   

9. Suxerencias de actividades complementarias.  

 

9.- TEMAS TRANSVERSAIS 
  Educación para a saúde 

● Coñecemento do funcionamento correcto do aparello auditivo e tamén do fonador. 
● Desenvolvemento de hábitos preventivos para coidar a saúde vocal e auditiva: 

contaminación sonora, conciencia dos efectos que produce o tabaco. 
● Valoración do corpo e interese pola práctica de exercicio físico e a adopción de hábitos de 

hixiene corporal. 
● Interese por recibir información sobre os diversos aspectos relacionados coa sexualidade: 

diferentes tipos de voz, cambio de voz na puberdade. 
● Interese pola distribución equilibrada do tempo de traballo e de ocio. 

   
Educación moral e cívica 

● Actitude receptora e tolerante nas relacións a nivel individual e nas actividades en grupo. 
● Valoración positiva da existencia de diferenzas entre as persoas e aceptación da 

pluralidade no seo da sociedade e en relación a outras sociedades e culturas diferentes á 
nosa. 

● Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento do grupo, en particular os 
dereitos e deberes de cada un. 

● Análise crítica dos valores culturais e estéticos da nosa sociedade. 
● Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural da nosa sociedade e das outras 

culturas. 
●  Actitude crítica diante de calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns 

de raza, crenzas, sexo ou outras diferenzas individuais ou sociais.  
 
  Educación para a paz 
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● Tolerancia e respecto por todo tipo de diferenzas individuais, tanto de tipo físico como 
psíquico: axuda e cooperación nas actividades de aprendizaxe e interpretación musical. 

● Respecto polas propostas, opinións e accións dos demais. 
● Recoñecemento do diálogo como medio para a resolución de conflitos. 

  
Educación para a igualdade entre sexos 

● Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista, en particular na linguaxe, 
nas discusións en grupo e nas actividades musicais. 

● Sensibilización polo reparto educativo de responsabilidades e o intercambio de roles entre 
todos os membros do grupo. 

   
Educación ambiental 

● Sensibilización sonora e rexeitamento do barullo; identificación dos problemas que afectan 
á conservación do medio ambiente.  

● A contaminación sonora do contorno: causas e posibles solucións. 
   

Educación para o consumo 
● Valoración crítica do uso indiscriminado da música: reflexión sobre os excesos de 

produción sonora, especialmente do problema do barullo. Contribución a crear ambientes 
gratos e sosegados. 

● Valoración crítica dos medios de comunicación de masas: reflexión sobre os usos sociais da 
música, consumir en función das necesidades reais, educación do gusto persoal e 
desenvolvemento dos criterios de selección. 

● Valoración e coidado dos obxectos propios e alleos: os instrumentos musicais. 
 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  Na materia de música a atención á diversidade do alumnado é fundamental, xa que un dos 
tipos de ferramentas nas que se basea o ensino (práctica vocal, instrumental e corporal) leva unha 
importante porcentaxe de aptitude, sen negar a importancia do ambiente sociocultural e familiar, 
que incide na apreciación e valoración da materia, coa conseguinte motivación e interese do 
alumnado por ela. Seguirase, polo tanto, unha atención individualizada de cada alumno, tentando 
adaptarse ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe. 
 Como primeira medida de atención á diversidade está a realización dunha avaliación inicial 
por parte do profesorado co seu grupo de alumnos/as na que xa pode ter unha primeira idea do 
nivel inicial do que seu alumnado parte. Ademais terá información oportuna dende o 
departamento de orientación a través do titor/a nas reunións de profesorado de inicio de curso 
onde se informa do alumnado que recibe medidas de atención á diversidade.  
 A LOE, Lei Orgánica  2/2006, de 3 de maio, de Educación, no seu título II, Equidade da 
Educación, remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de ter as 
medidas de atención á diversidade para, “por medio da prevención das dificultades de 
aprendizaxe e a posta en práctica dos apoios e reforzos oportunos en tempo e forma, lograr o 
marco dunha escola inclusiva que acuda, segundo sexa necesario, ás medidas organizativas e/ou 
curriculares precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha 
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educación de calidade para todo o alumnado. Desta maneira, a atención á diversidade deixa de 
ser unha medida que resposta ás necesidades dunha parte do alumnado para pasar a ser unha 
necesidade de todo o alumnado e de todas as etapas educativas, converténdose por tanto no 
principio reitor desta actividade.” 
  A normativa en Galicia que regula este tipo de resposta é:  
Na ESO: 
1.- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
No BACHARELATO: 
1.- Decreto 126/2008, do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de 
bacharelato  na Comunidade Autónoma de Galicia. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19, as actividades complementarias quedan supeditadas ao protocolo da Consellería de 
Educación. 

12.- APORTACIÓNS PROXECTO LINGÜÍSTICO - PLAN LECTOR 
NOTA IMPORTANTE: Durante o curso 2021/22 dada a situación de pandemia causada pola 
COVID-19 as aportacións da materia de Música para contribuir ao desenvolvemento do Plan 
Lector do centro neste curso quedarán moi limitadas e realizaranse só cando as medidas de 
precaución estean aseguradas, se a situación o permite realizaranse (de forma telemática na 
medida do posible) as seguintes actividades en todos os cursos: 

● Lecturas sobre textos relacionados coa Historia da Música. 
● Lecturas de letras de obras musicais e operísticas. 
● Ambientacións sonoras para lecturas. 
● Musicalizacións sinxelas para creacións literarias propias. 

13.- APORTACIÓNS ÁS TICs 
En todos os cursos onde se imparte a materia de música trabállanse obxectivos e contidos que se 
refiren especificamente ao coñecemento das TIC.  
 

Os obxectivos son  os seguintes: 
● Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade. 
● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de comunicación. 
● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para analizar os 

contidos musicais de diferentes programas. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  programas para o 

adestramento auditivo e a realización de tarefas audiovisuais. 
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Os contidos son: 
● Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e gozo da 

música. 
● Uso de Internet para realizar traballos de investigación. 
● A comercialización da música a través de Internet e telefonía móbil: ficheiros mp3 
● O papel da música nas novas tecnoloxías. Novos formatos de música. 
● Utilización de bases musicais con sons dixitalizados para o estudio e interpretación de 

obras musicais. 
● Utilización de software para adestramento auditivo e para combinar o traballo de audio e 

vídeo. 
● Os recursos tecnolóxicos dun estudio de gravación: ordenadores, software, mesas de 

mesturas, monitores, gravadores, rack de efectos, microfonía, backline, etcétera.  
 
O alumnado traballará na aula cos portátiles do Proxecto E-DIXGAL. 
 
De maneira especial, como ferramenta auxiliar para a interpretación e creación musical, 
traballarase en todos os niveis o programa de software libre “Musescore”. 

14.- PLAN DE CONVIVENCIA 
As contribucións dende o departamento de música ó plan de convivencia son as 

contempladas nos obxectivos xerais da ESO. Este departamento colaborará nas demandas que se 
reciban dende o equipo directivo para a mellor convivencia no centro. 
A primeira semana de curso daranse a coñecer os contidos mínimos en cada curso de forma oral 
ou escrita nas clases.  
 
 

Guntín, 17 de setembro de 2021. 
 
 

Ado. María González Gómez. Xefa do Departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A programación que presento a continuación é un instrumento específico 

de planificación, desarrollo e avaliación da materia de Relixión Católica 

para ESO. A formación relixiosa e moral conta cunha longa tradicción no 

sistema educativo e resposta a razones profundas da institución escolar e a 

dereitos humans recoñecidos pola constitución española, está garantida 

polo acordo suscrito entre o estado e a Santa Sede sobre ensinanza e asuntos 

culturáis. 

O currículo da ensinanza relixiosa constitue unha sintese básica e global 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturáis do entorno e ás 

demandas didácticas do sistema educativo. A sintese do mensaxe cristián, 

que preséntase no currículo, fundamenta e motiva os valores e actitudes 

básicos e favorece os hábitos do comportamento. Con todo, preténdese co 

alumno/a adquira as competencias adecuadas a sua idade e no tempo de 

cada etapa. 

Non podría existir unha formación integral e, por tanto, unha educación 

de calidade, se non se desenrolasen todas as capacidades inherentes ó ser 

humán, entre as que se atopa a capacidade trascendente, esta capacidade 

básica do individuo adquire o seu auténtico cumplimento na búsqueda 

do sentido último da vida. O alumno/a vai descubríndola tendo en conta 

os nivéis de aprendizaxe propios de cada idade, nos símbolos e signos do 

seu entorno, no progreso e humanización propio do ser humán, no 

lenguaxe narrativo da biblia e particularmente na persoa de Xesucristo e 

a sua presenza na comunidade cristián. 
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2. OBXETIVOS DA ÁREA. CONTRIBUCIÓN ÓS OBXETIVOS 

XERÁIS DA ETAPA 

Os obxetivos son os referentes relativos ós logros co alumno/a debe acadar 

ó rematar a etapa, como resultado das experiencias de ensinanza- 

aprendizaxe planificadas para ello. A Educación Secundaria Obrigatoria 

contribue a desenrolar no alumno/a as capacidades, hábitos, actitudes e 

valores que lle permitan alcanzar os obxetivos. As competencias clave 

deberán estar vinculadas ós obxetivos definidos para a ESO, de acordo con 

establecido na lei, pola que se describen as relacions entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación. No seguinte cadro detallamos os 

obxetivos da etapa e a relación que existe cas competencias clave: 

 1. asumir responsablemente os seus deberes, coñecer os seus dereitos 

no respeto ós demáis, practicar a tolerancia, a solidariedade, o 

diálogo e a igualdade no trato e de oportunidades como valores 

dunha sociedade plural 

 

Competencia social e 

cidadan (CSC) 

 2. consolidar hábitos de disciplina, estudio, traballo individual 

e equipo como condición para a realización das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal 

Competencia para 

aprender a 

aprender(AA). 

Competencia espíritu 

emprendedor(SIEP) 

 3. valorar e respetar a diferencia entre sexos e a igualdade de 

dereitos e oportunidades para todos. Rexeitar a discriminación e 

os estereotipos 

Competencia social e 

cidadán(CSC) 

4. fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas suas relacions cós demáis, así como rexeitar a 

pacifícamente os conflictos 

Competencia social e 

cidadan(CSC) 

5. procurar destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos. Ter preparación 

no campo das tecnoloxías da información e comunicación 

Competencia 

linguística(CCL), 

competencia 

dixital(CD) 
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6. concebir o coñecemento científico como un saber integrado, e 

aplicar os métodos para identificar os problemas nos diferentes 

medios 

Competencia 

matemática e 

tecnolóxica(CMCT) 

7. espíritu emprendedor e confianza en sí mesmo, participación, 

sentido crítico, iniciativa persoal, capacidade para aprender a 

aprender 

Competencia 

emprededora(SIEP), 

competencia 

aprender a aprender 

(CAA) 

8. comprender e expresar con corrección textos, mensaxes, 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura 

Competencia 

linguística(CCL) 

9. comprender e expresarse en unha o máis linguas extranxeiras CCL 

1o. valorar, respetar e coñecer os aspectos básicos da cultura e a 

historia propias e á dos demáis, así como o patrimonio artístico e 

cultural 

Conciencia e 

expresión 

cultural(CEC) 

11. coñecer e valorar a dimensión humán, valorar criticamente 

os hábitos sociáis contribuindo a sua conservación e mellora 

CMCT, CSC 

12. apreciar a creación artística e comprender o lenguaxe das 

distintas manifestacions artísticas 

CEC 

 

- Obxetivos xeráis da área de Relixión Católica da Educación Secundaria 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

human, e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade do 

alumno/a dende unha educación humanista, relixiosa e católica de 

calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas, relixiosas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e no diálogo coas principáis relixions, antropoloxías e 

cosmovisions de hoxe. 
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5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico no diálogo con 

testemuñas de persoaxes exemplais e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humans e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixiñon, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

exintenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios que 

melloren o medio ambente, as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e as TIC. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a da televisión e 

as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 
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14. Coñecer a relixión católica dende as TIC, a investigación, o 

aprendizaxe cooperativo e a participación en equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida. 

3. ORDENACIÓN, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 

CONTIDOS. 

Entendemos os contidos como o conxunto de coñecementos, habilidades, 

destrezas e actitudes que contribuen ó logro dos obxetivos de cada materia 

e etapa educativa e á adquisición das competencias. 

O tratamento dos contidos da materia organizouse en torno dos seguintes 

bloques: 

 Bloque 1. O sentido relixioso do home. 

 Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia. 

 Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación. 

 Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia. A igrexa. 

A estructura do curriculun de secundaria intenta poñer de manifesto a 

profunda unidade e armonía da iniciativa creadora e salvífica de Deus. 

O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da 

realidade das cousas e os seres vivos, de xeito especial o home e a muller. 

Impónsenos a sua existencia como dato evidente. Nun segundo paso, se a 

persoa non se queda no primeiro impacto o simple constatación da sua 

existencia, ten que recoñecer cás cousas, os animáis e o ser humán non se 

dan o ser a se mesmos; logo Outro failles ser, chamalles a vida e á manten. 

Por iso a realidade en canto tal, é signo de Deus. A iniciativa creadora de 
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Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade có ser 

humán. É decir, Deus creou ó ser humán para que sexa feliz na relación 

con Él. O relatos bíblicos da creación exemplifican a finalidade da 

creación da persoa e do mundo para seu servizo. 

No obstante, o ser humán pretende apropiarse do don de Deus prescindindo 

de Él. En isto consiste o pecado, iste rechazo a Deus ten como consecuencia 

na persoa a imposibilidade de ser feliz. Dado cá sua natureza esta feita 

para o ben, a sua experiencia do mal faille añorar a plenitude que él non 

pode darse por sí mesmo e busca dalgún xeito restablecer a relación con 

Deus. Esta necesidade do ben, o desexo do infinito que caracteriza ó ser 

humán expresase nas relixions como búsqueda do Misterio. 

A esta búsqueda humán Deus resposta manifestándose na historia. Para 

ello, elixe un home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen 

establece unha alianza no monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus 

irá dándose a coñecer áos homes e mulleres dise pobo. Todo iste acontecer 

histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros da biblia. 

Nestes libros non só se recollen as diferentes intervencións de Deus na 

historia, senon tamén a ensinanza que comunica ó seu pobo para que viva 

unha vida santa, unha sabiduría que influirá na vida do pobo de Israel, 

e co tempo, no mundo enteiro. A historia de Israel exemplifica a tradición 

e rebelión dos seres humáns ante a iniciativa amorosa de Deus e o mesmo 

tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A promesa dun 

salvador cumpliráse en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada por o Pai. En Xesucristo cumplese o desexo de felicidade cá 
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persoa descubre no seu corazón. Xesús non só desvela o misterio humano e 

ó leva a sua plenitude, senon que manifesta o misterio de Deus, fainos 

coñecer có verdadero Deus é comunión: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran 

familia de Deus, continuamente xenerada pola acción de Xesucristo a 

través dos sacramentos, ponse no mundo como inicio dun mundo novo, 

dunha cultura nova. A igrexa é a prolongación de Cristo no tempo e no 

espacio. Só nela a persoa encontrase có Xesucristo vivo. 

Istes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión incluen 

conceptos, procedimentos e actitudes, que permiten o coñecemento de sí 

mesmo, da realidade e dos problemas que ista presenta. Por ello, os contidos 

xeráis da asignatura contribuen á consecución dos obxetivos propostos para 

as diferentes etapas. Ó estar organizados os contidos en 9 unidades 

didácticas por curso distribuiremos tres en cada trimestre, tendo en conta 

o grado de dificultde que presentan os contidos, así como os problemas que 

xurdan na sua asimilación. Partiremos sempre da flexibilidade necesaria 

para adaptalos ás circuntancias e tamén dependendo das actividades que 

se leven a cabo durante as horas de relixión nas que se podan incluir: o 

samain, nadal, día da paz, día da violencia de xénero, día da muller, día 

do libro, día das letras galegas ou calquera outro acontecemento que se 

organize no centro escolar. 

PRIMEIRO Temporalización SEGUNDO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 
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Unidade 1. 

Relixions, realidade 

e Deus 

 

3 sesions 

Unidade 1. Deus, 

persoa e relixión 

 

3 sesions 

Unidade 2. Deus, 

creación e moral 

3 sesions Unidade 2. 

Dignidade e vida 

cristian 

 

3 sesions 

Unidade 3. Deus na 

hª da salvación 

3 sesions Unidade 3. Acción 

humán e moral 

católica 

 

3 sesions 

Unidade 4. Xesús de 

Nazaret 

3 sesions Unidade 4. 

Revelación e 

relación con Deus 

 

3 sesions 

Unidade 5. Evanxeos 

e moral de Xesús 

3 sesions Unidade 5. 

Revelación e fé 

cristiá 

 

3 sesions 

Unidade 6. Evanxeos 

e resurrección de 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 6. Cómo 

interpretar a biblia 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

Xesucristo e 

Bautismo 

 

3 sesions 

Unidade 7. O Deus 

cristián 

 

3 sesions 

Unidade 8. Igrexa, 

Eucaristía e 

Xesucristo 

 

3 sesions 

Unidade 8. Fé, Credo 

e vida eterna 

 

3 sesions 

Unidade 9. Igrexa, 

Confirmación, 

Espíritu Santo 

 

3 sesions 

Unidade 9. A igrexa 

católica 

 

3 sesions 
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BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

 

TERCERO Temporalización CUARTO Temporalización 

Presentación 1 sesión Presentación 1 sesión 

Avaliación inicial 1 sesión Avaliación inicial 1 sesión 

Unidade 1. A persoa 

busca a Deus 

3 sesions Unidade 1. 

Relixions universais 

3 sesions 

Unidade 2. O sentido 

cristian da vida 

3 sesions Unidade 2. 

Experiencia 

relixiosa 

3 sesions 

Unidade 3. O 

pecado, o perdón e a 

Unción 

3 sesions Unidade 3. Deus, 

historia e igrexa 

3 sesions 

Unidade 4. 

Xesucristo, vocación 

e Orden 

 

3 sesions 

Unidade 4. A moral 

da vida pública 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, moral e 

vida 

 

3 sesions 

Unidade 5. 

Xesucristo, igrexa e 

misión 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Xesucristo, moral e 

consumo 

 

3 sesions 

Unidade 6. 

Sacramentos e 

matrimonio 

 

3 sesions 

Unidade 7. Misión e 

organización da 

igrexa 

 

3 sesions 

Unidade 7. Igrexa, 

moral e sexualidade 

 

3 sesions 

Unidade 8. Historia 

da igrexa 

3 sesions Unidade 8. Igrexa, 

autoridade e verdad 

3 sesions 

Unidade 9. Fé, arte e 

cultura 

3 sesions Unidade 9. Os 

cristians e a 

civilización do amor 

 

3 sesions 

 

4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE 

1º ESO 
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

evaluables 

Instr. 

Eval. 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

 

 

 
 

1.1. A 

realidade 

creada e os 

acontecement 

os son signos 

de Deus 

1.1. recoñecer e 

valorar cá 

realidade é don 

de Deus 

1.2. recoñecer a 

orixen divina 

da realidade 

1.3. ver a 

orixen da 

creación nos 

diferentes textos 

1.4. diferenciar 

a explicación 

teolóxica e 

científica 

1.1.1 expresa por escrito sucesos 

nos que recoñece cá realidade é 

dada 

1.1.2 evalúa situacións nas que 

queda de manifesto isa realidade 

1.2.1. argumenta a orixen do 

mundo como froito do amor de 

Deus 

1.3.1. explica cas suas palabras a 

orixen da creación nos relatos da 

biblia 

1.4.1. diferencia a explicación 

teolóxica e científica 

1.4.2. respeta a autonomía entre 

ambas explicacións 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

1,2 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

7 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE HA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Inst 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponder 

ación 

2.1. A 

historia de 

Israel, 

alianza, 

monarquía e 

profetismo 

2.2.1. coñecer e 

contrastar os 

acontecimentos 

da hª de Israel 

2.2.2. 

identificar os 

diferentes modos 

de 

comunicación 

con Deus 

3.2.3. distinguir 

o procedemento 

có que Deus 

manifestase na 

hª 

2.1.1. coñece e interpreta unha 

línea do tempo cos 

acontecimentos máis relevantes 

de Israel 

2.1.2. amosa interese pola hª de 

Israel e diáloga con respeto sobre 

isa historia 

2.2.1. busca relatos bíblicos e 

selecciona os xestos de Deus nos 

que se amosa unha 

manifestación divina 

2.3.1. explica de xeito oral ou 

por escrito accions que reflexan a 

revelación de Deus para o pobo 

de Israel 

CMCT,CD,CAA,CEC,CSC, 

CCL,CAA 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

9 

 

 

 

 

10 

 

 
6,7 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 
6,25% 
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BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

 

 

 
 

3.1. A 

divinidade e 

humanidade 

de Xesús 

3.2. Os 

evanxeos 

3.3. 

Composición 

dos evanxeso 

3.1. distinguir 

en Xesús os 

rasgos das suas 

dous naturezas 

3.2. identificar 

a finalidade dos 

evanxeos 

3.3. coñecer o 

proceso de 

formación dos 

evanxeos 

3.1.1. identificar as diferencias 

entre a natureza divina e 

humán de Xesús 

3.1.2. comprender as 

manifestacions de ambas 

naturezas 

3.2.1. recoñecer os rasgos da 

persoa de Xesús 

3.3.1. ordena e explica os pasos 

formativos dos evanxeos 

 

CCL,CAA,SIEP, CEC 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
3,5 

 

 

6 

 

8,15 

6,25% 

 
6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxe 

tivos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa, 

presencia de 

Xesucrito na 

igrexa 

4.2. O 

Espíritu 

Santo edifica 

a igrexa 

4.1. comprender 

a presenza de 

Xesucrito hoxe 

na igrexa 

4.2. recoñecer cá 

acción do 

Espíritu Santo 

da vida a igrexa 

4.1.1. explica as distintas formas 

da presenza de Xesucristo na 

igrexa: sacramentos, palabra de 

Deus, caridade 

4.2.1. coñece e respeta os 

sacramentos 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu 

nos sacramentos cas etapas e 

momentos da vida 

4.2.3. aprecia a acción do 

Espíritu para o crecemento 

persoal 

 

CCL, CSC, CEC, SIEP 

1-7 

 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3, 5 

 

 

6 

 

 

8,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home(4 criterios) 

1.1. Recoñece e valora ca realidade é un don de Deus. 
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1.2. Identifica a orixen divina da realidade 

1.3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

acerca da creación. 

1.4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación. 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia (3 criterios) 

2.1. Coñecer, contrastar e apreciar os principáis acontecementos da 

historia de Israel. 

2.2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus 

utilizou nas etapas da historia de Israel. 

2.3. Distinguir e comparar o procedemento có que Deus maniféstase nas 

distintas etapas da historia de Israel. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

3.1. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina e humán. 

3.2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 

3.3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (2 criterios) 

4.1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na igrexa. 

4.2. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa. 

 

A ensinaza da relixión nesta etapa contribuirá o desenrolo no alumnado 

das capacidades que lle permitan conseguir os seguintes obxetivos: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

human e dende e para a vida persoal, social, relixiosa e 

medioambiental. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal da vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas, 

relixiosas e cristians. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo cas principais relixions, antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do 

mundo actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuñas 

que permitar resolver problemas humáns e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis 

existenciáis e cotidiáns. 

9. Educar na participación social e práctica de compromisos solidarios 

que melloren as relacións interpersonáis e a vida pública. 

10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalezer o mundo interior 

do alumno/a e a sua capacidade de autocoñocemento, aceptación, 

meditación, relaxación, paz interior… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes 

relixiosos e cristiáns e a actuala cultura audiovisual, especialmente a TV 

e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humánista e cívica do alumno/a dende a 

ética universal dos dereitos humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cós demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

- Instrumetos de avaliación: 

1. Caderno da clase: neste ciclo considérase fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexanse a maioría das actividades co alumno/a 

realizan. No caderno valorarei aspectos como: orden, limpeza, 

realización de todas as tarefas, comprensión das actividades, corrección 

das mesmas. 

2. Intervención na clase: permítenos valorar non só os coñecementos senon 

tamén a comprensión, a expresión e a interpretación dunha situación ou 

problema. 

3. Realización de tarefas na clase: o aproveitamento do tempo na clase e a 

realización das actividades é un valor que debemos ter en conta e fomentar 

no noso alumnado. Para ello, debe ser conscente de dito valor e que nós 

como mestres anotamos positiva ou negativamente que realizen dichas 

actividades. 
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4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgún alumno/a poden 

ser actividades de reforzo e tamén actividades de ampliación. 

5. Pequenos traballos de investigación: en determinados temas permitindo 

unha formación complementaria sobre o traballado na aula. Podrán 

levarse a cabo ben na clase ou na casa. 

6. Participación, actitude e interese na clase: serán elementos co profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a participe, teña unha 

actitude adecuada ás normas da clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non é a calificación final 

do alumno/a, senon comprobar que todos han adquirido os aprendizaxes 

que eran básicos. Se algún aprendizaxe non fose adquirido voltaríamos 

traballalo. 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

on 

1.1. A persoa 

humán, 

criatura de 

Deus libre 

1.2. O 

fundamento 

da dignidade 

da persoa 

1.3. O ser 

humán 

colaborador 

da creación 

de Deus 

1.1. establecer 

diferencias entre 

o ser humán e os 

animáis 

1.2. explicar a 

orixen da 

dignidade do ser 

humán como 

criatusa de Deus 

1.3. entender o 

sentido e 

finalidade da 

acción humán 

1.1.1. argumenta a dignidade do 

ser human na relación ós outros 

seres vivos. 

1.2.1. distingue de forma 

xustificada e respetuosa a orixen 

do ser humán 

1.3.1. valora a dignidade de todo 

ser humán con independencia das 

suas capacidades 

1.4.1. accións do ser humán que 

respetan ou destruen a creación 

1.4.2. diseña 5 necesidades e as 

posibles solucions 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

8,4 

 
3 

 
7,13 

 

 

8,9 

6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA.25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Inst 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

2.1. A 

aceptación 

da 

revelación. A 

fé 

2.2. Orixen, 

composición 

dos libros 

sagrados 

2.1. aceptar que 

Deus revelase na 

historia 

2.2. valorar ca fé 

é a resposta a 

salvación de 

Deus 

2.3. coñecer e 

definir a 

estructura da 

biblia 

2.4. coñecer os 

cristerios do 

maxisterio da 

igrexa 

2.5. recoñecer na 

inspiración a 

orixen da 

sacralidade 

2.1.1. busca e elixe persoaxes do 

pobo de Israel e analiza a sua fé 

2.2.1. interesase por coñecer e 

valorar a resposta da fé ó Deus que 

se revela 

2.3.1. clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

amosando interese por su orixen 

divino 

2.4.1. localiza e esquematiza os 

criterios en torno a interpretación 

dos libros sagrados 

2.5.1. señala a presencia dun Deus 

que comunicase có home 

2.5.2. xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e 

humán 

CAA, SIEP, CEC, CCL,CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

 

1-7 

 

 

1-7 

11 

 

1,12 

 
14 

 

 

12 

 

 

6 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

 

 

6,5% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

3.1 Deus 

revélase en 

Xesucristo 

3.2. O credo 

sintese da 

acción 

3.1. amosa 

interese por 

recoñecer o 

carácter 

relacional da 

divinidade 

3.1.1. coñece e describe as 

características do Deus cristián 

3.1.2. localiza rasgos das 

divinidades das relixions 

politeístas e as contrasta con Deus 

3.2.1. recoñece, describe e acepta 

ca persoa necesita doutro para 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

2,5 

 
10 

6,5% 

 
6,5% 

 

6,5% 
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salvífica de 

Deus 

3.2. vincula o 

sentido 

comunitario da 

trinidade coa 

dimensión 

humán 

alcanzar a sua identidade a 

semellanza de Deus 

3.2.2. elabora materiais donde 

expresa os momentos relevantes da 

hª salvífica 

CCL,CD, CAA, CEC, CSC, SIEP 

 
1-7 

1,4  
6,5% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Pond 

eraci 

ón 

4.1. 

Expansión 

da igrexa. As 

primeiras 

comunidades 

4.2. As notas 

da igrexa 

4.1. comprender 

a expansión do 

cristianismo a 

través das 

comunidades 

4.2. xustificar ca 

igrexa é unha, 

santa, católica e 

apostólica 

4.1.1. localiza nun mapa os 

lugares de orixen das primeiras 

comunidades 

4.1.2. reconstrue o itinerario dos 

viaxes de Pablo 

4.2.1. valora a raíz da unidade e 

santidade da igrexa 

4.2.2. elabora materiais onde se 

reflexa a universalidade e 

apostolicidade da igrexa 

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

1-7 

8,9 

 

 
11,9 

 
6,5% 

 
6,5% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (4 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser humán creado a imaxe de Deus e os 

animais. 

1.2. Relacioar a condición de criatura co orixen divino. 

1.3. Explicar a orixen da dignidade do ser humán como criatura de Deus. 

1.4. Entender o sentido e finalidade da acción humán. 

Bloque 2. A revelación. Deus interven na historia (5 criterios) 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (3 criterios) 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia da igrexa (2 criterios) 

TOTAL: 14 criterios 
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A ensinanza da Relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experiencia 

humán e dende e para a vida persoal, social, relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo integral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa e católica. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes moráis, cívicas, democráticas e relixiosas. 

4. Presentar a visión cristián da persoa e a historia, dende a realidade 

cotidiá, o respeto e o diálogo coas principáis relixions, antropoloxías.. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián-católico en diálogo cas 

testemuñas de persoaxes exemplares e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños, 

valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humáns e sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura ó Misterio, ó sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e 

á educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido plena á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis existenciáis 

e cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 
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10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, 

relaxación e paz interior. 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e cristiáns e a actual cultura audiovisual, especialmente a TV e as TIC. 

12. Desenrolar a dimensión humanista e cívica do alumno/a dende a ética 

universal dos dereitos humáns e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demáis e coa 

natureza. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación nos equipos de traballo. 

15. Ofrecer unha ensinanza integral da biblia, promovendo a cultura 

bíblica e a aplicación das suas ensinanzas para ser máis feliz na vida 

pesoal e social. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 

2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 
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que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 

7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 
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3º ESO 
 

  BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxet 

ivos 

Ponder 

acion 

1.1. A 

natureza 

human 

desexa o 

infinito 

1.2. A 

búsqueda do 

sentido da 

morte, o 

dolor 

1.1. recoñece o 

desexo de 

plenitude que 

ten a persoa 

1.2. compara 

distintas 

respostas frente 

a finitude do 

ser humán 

1.1.1. comparte situacions nas que 

recoñece a exisencia humán de 

felicidade e plenitude 

1.2.1. valora a experiencia pesoal 

frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2.2. selecciona esceas de películas 

que amosen a búsqueda do sentido 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

3,8 

 

 

1,15 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEN NA HISTORIA. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

ruptura do 

home con 

Deus: o 

pecado 

2.2. O relato 

do pecado 

orixinal 

2.1. descubrir 

co pecado 

radica no 

rechazo a 

Deus 

2.2. distinguir 

a verdade 

revelada no 

relato do 

xénese 

2.1.1. analiza e comenta situacións 

actuáis onde se expresa o pecado 

como rechazo de Deus 

2.2.1. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada e 

recrea un relato da verdade 

revelada sobre o pecado orixinal 

 

CCL,CAA, CSC, CEC, SIEP 

1,7 

 

 

1,7 

5 

 

 

2,14 

6,25% 

 

 

6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A persoa 

transformada 

por o 

encontro con 

Xesús 

3.1. recoñece 

co encontro 

con Cristo 

cambia a 

forma de 

comprender as 

cousas 

3.1.1. busca biografías de conversos 

3.1.2. expresa xuizo respetuosos 

sobre a novedade có encontro con 

Cristo introduce nas persoas 

3.2.1. comparte textos, vídeos para 

describir as consecuencias na vida 

dos cristians do encontro con Cristo 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

1-7 

 

6 

 

 

7,12 

 

6,25% 

 

 

6,25% 
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 3.2. a 

pertenencia a 

Cristo supón 

unha nova 

forma de 

comportarse 

3.2.2. comparte textos e mensaxes do 

noso encontro con Cristo 

 

CAA, CD, CCL,SIEP 

   

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A igrexa 

lugar de 

encontro con 

Cristo 

4.2. 

Experiencia 

de plenitude 

con Cristo 

4.3. A 

experiencia 

da fé 

4.1. tomar 

conciencia do 

vínculo do 

encontro con 

Cristo 

4.2. valorar a 

experiencia de 

plenitude con 

Cristo 

4.3. ver na 

cultura a 

riqueza da fé 

4.1.1. busca, selecciona a experiencia 

dunha persoa que encontrou a Cristo 

na igrexa 

4.2.1. escoita testemuñas e debate con 

respeto a cerca da plenitude de vida 

que expresase neles 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristian foi xeneradora de 

cultura ó longo da historia 

4.3.2. defende a influencia da fé no 

arte, no pensamento, nas costumes.. 

 

CCL,CAA, SIEP, CSC, CEC 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

4,11 

 
9 

 

 

10,13 

6,25% 

 
6,25% 

 

6,25% 

 
6,25% 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Recoñecer o desexo de plenitude que teñen as persoas. 

1.2. Comparar razoadamente as distintas respostas frente á finitude do ser 

humán. 

Bloque 2. A revelación: Deus intereven na historia (2 criterios) 

2.1. Descubrir có pecado radica no rechazo á intervención de Deus na 

propia vida. 

2.2. Distinguir a verdade revelada do ropaxe literario no relato do Xénesis 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación (2 criterios) 
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3.1. Recoñece e aprecia có encontro con Cristo cambia a forma de 

comprender o mundo e as persoas. 

3.2. Comprender ca pertenencia a Cristo conleva un novo xeito de 

comportarse ante a vida. 

Bloque 4. Pertenencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa. 

4.2. Valorar críticamente a experencia de plenitude que promete Cristo. 

4.3. Identificar na cultura a riqueza e beleza que xenera a fé. 

A ensinanza da relixión nesta etapa contribue a desenrolar no alumno/a 

as capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa, dende a experiencia 

humán e dende e para a vida pesoal, social, relixiosa.. 

2. Favorecer a maduración integral da personalidade dende unha 

educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración dun proxecto pesoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes morales, cívicas e democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa e a historia, dende o respeto e no 

diálogo cas principáis relixions. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe cristián no diálogo cas 

testemuñas de persoaxes relevantes e problemas e interrogantes do mundo 

actual. 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende a aplicación de testemuños 

para resolver problemas humans e sociáis. 
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7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

14. Coñecer a relixión dende as TIC, a investigación, o aprendizaxe 

cooperativo e a participación de traballos en equipo. Promovemos a cultura 

bíblica para ser máis feliz na vida. 

- Instrumentos de avaliación: 

1. Caderno de clase: o caderno de clase permítenos ter reflexadas a maioría 

das actividades que se fan na aula. No caderno valoraremos aspectos como: 

orde, limpeza, corrección das actividades, comprensión das mesmas. 
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2. Intervención na clase: permítenos valorar no só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, expresión, interpretación sobre 

unha situación. 

3.  Realización de actividades na clase: o aproveitamento do tempo na clase 

e a realización das tarefas é un valor que debemos ter en conta, por iso, 

debe ser consciente de dito valor e de que o mestre anotará positiva ou 

negativamente a realización de ditas tarefas. 

4. Tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor añadido 

no proceso de avaliación, as veces poden ser actividades de reforzo ou de 

ampliación dependendo do ritmo de traballo e capacidade do alumno/a. 

5. Traballos de investigación: ca finalidade de que axude ó alumno/a a 

comprender e ampliar conceptos, faránse na clase ou na casa. 

6.  Participación, actitude e interese na clase: son elementos que temos quee 

valorar, por iso, trataremos que o alumnado participe, teña unha actitude 

adecuada as normas da clase e amose interese. 

7. Actividades finais da unidade: o seu obxetivo non será a calificación 

final do alumno/a, senon a de comprobar que han adquirido os 

aprendizaxes que considerábamos fundamentáis. 

4º ESO 
 

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME. 25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe 

avaliables 

Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

1.1. As 

relixions: 

búsqueda do 

sentido da 

vida 

1.1. o ser 

human creado 

a imaxen de 

Deus 

1.2. distinguir 

a intervención 

1.1.1. identifica os rasgos principáis 

nas relixions monoteístas 

1.1.2. busca información sobre as 

respostas das relixions ás preguntas 

do sentido 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

2,12 

 

6,25% 
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1.2. 

Plenitude na 

experiencia 

relixiosa 

de Deus na 

historia en 

resposta a 

búsqueda do 

sentido 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experienza relixiosa 

1.2.2. debate as diferenzas entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 

CD, CCL,CCA,CEC, CSC, SIEP 

 

1-7 

1,8 6,25% 

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVEÚE NA HISTORIA.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

2.1. A 

fidelidade 

de Deus á 

alianza do 

amor 

2.2. A 

figura 

mesiánica 

do Servo de 

Yahveh 

2.1. valora as 

accions de Deus 

fiel ó longo da 

historia 

2.2. aprecia a 

novedade entre 

o Mesías 

sufrinte e o 

Mesías político 

2.1.1. aprecia a fidelidade de Deus 

que atopa na historia de Israel 

2.1.2. toma conciencia dos momentos 

da sua historia nos que recoñece a 

fidelidade de Deus 

2.2.1. clasifica e compara os rasgos 

do Mesías sufrinte e político 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 

CEC,CAA, SIEP, CCL, CSC 

1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

8,13 

 

 
3,15 

 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN.25%  

Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

 

 

3.1. A 

chamada de 

Xesús a 

colaborar con 

Él xenera 

unha 

comunidade 

3.1. descubrir a 

iniciativa de 

Cristo para 

formar unha 

comunidade 

que orixina a 

igrexa 

3.2. coñecer e 

apreciar a 

invitación de 

Xesús a 

colaborar na 

sua misión 

3.1.1. localiza, selecciona e 

argumenta nos textos evanxélicos a 

chamada de Xesús 

3.2.1. lee de xeito comprensivo un 

evanxeo, identifica e describe a 

misión salvífica de Deus 

3.2.2. busca e identifica persoas que 

actualizan hoxe a misión de Xesús e 

expon en grupo por qué continuan a 

misión de Xesús 

 

CCL,CAA,CSC,SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

9 

 

 
6,14 

6,25% 

 

 
6,25% 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA. 25%  
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Contidos Criterios 

avaliación 

Estándares aprendizaxe avaliables Instr 

aval 

Obxeti 

vos 

Ponde 

ración 

4.1. A 

pertenencia a 

Cristo 

ilumina 

todas as 

dimensions 

do ser 

humán 

4.2. A 

autoridade 

eclesial ó 

servizo da 

verdade 

4.3. A misión 

do cristian 

no mundo: 

facer unha 

civilización 

do amor 

4.1. valorar que 

Cristo xenera 

unha forma 

nova de usar a 

razón e a 

liberdade 

4.2. distinguir 

ca autoridade 

está ó servizo 

da verdade 

4.3. relacioar a 

misión do 

cristián cá 

construcción do 

mundo 

4.1.1. elaborar xuizos a partir de 

testemuñas que usen a razón, a 

liberdade… 

4.1.2. ter o hábito de reflexioar 

buscando o ben ante as eleccions que 

se lles ofrece 

4.1.3. ser consciente das diferentes 

formas de vivir a afectividade 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica 

cómo reconoce nelas a verdade 

4.2.2. reconoce e valora as 

autoridades na igrexa 

4.2.3. xustifica acontecimentos na 

igrexa que haxan defendido a 

verdade 

4.3.1. debate sobre as iniciativas que 

colaboran na construcción dun 

mundo de amor 

 

CCL, CAA, CEC, CSC, CD, SIEP 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 
1-7 

 
1-7 

 

1-7 

 

 
 

4,10 

 

 

 

 

7,11 

 

 

 
5,12 

 

 
 

6,25% 

 

 

 

 

6,25% 

 

 

 
6,25% 

 

 

 

 

 

- Resumo dos criterios de avaliación 

Bloque 1. O sentido relixioso do home (2 criterios) 

1.1. Establecer diferencias entre o ser human creado a imaxen de Deus e 

os animáis. 

1.2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos 

humans de resposta a búsqueda do sentido. 

Bloque 2. A revelación. Deus interveñe na historia (2 criterios) 

2.1. Recoñecer e valorar as accions de Deus fiel ó longo da historia. 
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2.2. Comparar e apreciar a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías 

político. 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación ( 2 criterios) 

3.1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

3.2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na sua misión. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa (3 criterios) 

4.1. Descubrir e valorar que Cristo xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade e de expresar a afectividade da persoa. 

4.2. Distinguir ca autoridade está ó servicio da verdade. 

4.3. Relacioar a misión do cristian ca construcción do mundo. 

A ensinanza da relixión nesta etapa busca desenrolar no alumno/a as 

capacidades que lle permitan: 

1. Educar a dimensión trascendente e relixiosa dende a experienza human 

e dende e para a vida persoal, social e relixiosa. 

2. Favorecer a maduración e o desenrolo intengral da personalidade dende 

unha educación humanista, relixiosa de calidade. 

3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida dende unha 

educación en valores e virtudes humans, morales, cívicas, democráticas. 

4. Presentar a visión cristian da persoa de a historia, dende a realidade 

do respeto e no diálogo con as principais relixions e antropoloxías. 

5. Ofrecer a cultura relixiosa e o mensaxe no diálogo con testemuñas e 

problemas e interrogantes do mundo actual. 



29 

Curso 2021-22 
 

 

6. Educar a dimensión cívica e moral dende á aplicación de testemuñas, 

valores, virtudes e compromisos para dar solucion a problemas humans e 

sociáis. 

7. Desenrolar unha ensinanza aprendizaxe da relixión, que promova a 

apertura o Misterio, o sentido relixioso da vida, a experiencia relixiosa e 

a educación na fé. 

8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida 

e elaborar respostas do sentido último ante as dificultades máis cotidiás. 

9. Educar na participación social e a práctica de compromisos solidarios 

que melloren o medio ambiente, as relacions interpersoáis e a vida pública. 

10. Valorara a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do 

alumno/a e a sua capacidade de autocoñecemento, aceptación, 

meditación… 

11. Favorecer o diálogo e a crítica constructiva entre os mensaxes relixiosos 

e a cultura audiovisual. 

12. Desenrolar a dimensión humanística e cívica dende a ética dos dereitos 

humans e a doctrina social da igrexa. 

13. Educar a intelixencia emocional para elexir e fortalecer os mellores 

sentimentos, e así ser feliz cun mesmo, con Deus e cos demáis. 

- Instrumentos de avaliación 

1. Caderno da clase: neste ciclo consideramos fundamental o caderno da 

clase xa que no mesmo reflexase a inmensa maioría das actividades có 

alumno/a realiza. No caderno valoraremos aspectos como: orden, limpeza, 

realización das tarefas, corrección e comprensión das mesmas 
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2.  Intervencións na clase: a intervención na clase permítenos valorar non 

só os coñecementos senon tamén a comprensión, a expresión, a 

interpretación sobre unha situación ou problema. 

3.   Realización das actividades na clase: o aproveitamento do tempo da 

clase e a realización das actividades encomendadas é un valor que temos 

que considerar e fomentar. Por ello, debe ser conscinte de dito valor e de 

que nos como mestres anotamos positivamente ou negativamente que 

realizen ditas tarefas. 

4.   Tareas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido 

no proceso de avaliación, estas actividades no caso dalgúns alumnos/as 

poden ser actividades de reforzo, porque teñen un ritmo máis lento cós 

demáis ou para superar algunha dificultade, e actividades de amplación 

porque o seu ritmo de traballo é adecuado. 

5.   Pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que sexa 

conveniente propondrase pequenos traballos nos que á investigación e a 

realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a otros contextos. Istes 

traballos poden realizarse tanto en talleres de clase como no horario 

extraescolar no que buscarán información e a expondrán despoís ós 

compañeiros. 

6. Participación, actitude e interese na clase: a participación, actitude e 

interese na clase deben ser elementos có profesor debe valorar. Por iso, 

trataremos có alumno/a participe, teña unha actitude adecuada ás normas 

establecidas na clase e amose interese polo aprendizaxe. 
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7. Actividades finais da unidade: serán actividades globais que faremos o 

remate de cada unidade. O seu obxetivo non será a calificación final, 

senon á de comprobar que todos os alumnos/as han adquirido os 

aprendizaxes que consideramos básicos na unidade. Se nalgúns dises 

aprendizaxes houbese un alto índice de alumnos/as que non os han 

adquirido, volveríamos a traballalos. 

5. INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES E DOS 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Os elementos transversales son importantes, xa que permiten unha 

formación continua, formativa e integradora na que se recalca o desenrolo 

das competencias personáis e a habilidade social dentro do ámbito da 

liberdade, a xutiza, a igualdade, o pluralismo cultural, a conviencia, o 

respeto e o fomento da tolerancia. 

A educación en valores e os contidos transversales sempre estiveron 

presentes no currículum escolar, pero non figuraban de xeito explícito nos 

contidos, e entendíanse como aspectos que podían traballarse. Nestes intres, 

xa no se limitan só á formación cultural do alumno/a, senon a formación 

cívico-ética dos alumnos/as en todos os valores ós que aspira a sociedade. 

A educación en valores a perfilamos como a resposta máis adecuada e 

inmediata a unha educación democrática e plural. O proxecto curricular 

contempla os contidos transversais como exes vertebradores dunha 

educación en valores que debe estar presente de xeito sistemático e 

integrador en todo o contido desta área. Istes valores concibense como o 

conxunto de contidos pertenecentes a campos de coñecemento moi diverso, 
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que deben ser abordados cun enfoque multidisciplinar e que se aprecian 

de maneira integrada tanto nos obxetivos como nos contidos de todas as 

áreas e materias, e polo tanto moi especialmente na relixión. 

Asume e trat os contidos transversais e a educación en valores no como un 

anexo ou complemento, senón como algo inherente e intrínseco ó propio 

proxecto. Esta disciplina asume valores e os fundamenta dende unha 

perspectiva cristian. Se pretende axudar ós alumnos/as: 

- a tomar conciencia da sua propia dignidade. 

- aprender a relacioarse e respetar ós demáis. 

- adiestrarse na convivencia pacífica e solidaria. 

- adquirir compromisos de colaboración na construcción dunha sociedade 

cada vez mellor. 

1. Relación de contidos transversáis 

- Educación moral e cívica: para a convivencia respetando o estado de 

dereito, os dereitos e liberdades fundamentáis recollidas na constitución. 

As finalidades e plantexamentos deste tema son: detectar e criticar os 

aspectos inxustos da realidade, construir formas de vida máis xustas, 

adquirindo comportamentos e principios dacordo coa xustiza e o bienestar 

colectivo, respetar a autonomía dos demáis e fomentar o diálogo como forma 

de solucionar diferenzas. 

-  Educación para a paz, a solidariedade e os dereitos humans: a través 

diste tema plantexase e pretendese cos alumnos/as comprendan co concepto 

de paz non é meramente a ausencia de guerra, senon que é contrario a 

todo tipo de violencia, xa sexa persoal, social ou estructural. A paz é 

defensa dos dereitos humans, desarme, comprensión, tolerancia, desenrolo 
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para todos. Por iso perseguimos que : xenere posicions de defensa mediante 

o coñecemento de persoas e situacions significativas, promovendo o valor 

da dignidade e dos dereitos fundamentais referentes ás persoas e os pobos; 

buscar solucions dialogadas; crear hábitos e habilidades para o respeto, a 

convivencia, a solidariedade entre pobos e culturas que vivan dentro e fora 

da nosa comunidade e país. 

-  Educación para a igualdade: sen dubida a educación escolar debe 

plantexar e contribuir a facer realidade a igualdade de oportunidades 

para todas as pesoas e pobos, especialmente nas relacions homes-mulleres, 

eliminando toda discriminación derivada da pertenencia a un 

determinado sexo, raza, cultura, pobo o relixión. Tres serían os obxetivos 

que queremos acadar: analizar criticamente a realidade e desenrolar 

actitudes de tolerancia, respeto e igualdade, especialmente hacia as persoas 

e pobos máis marxinados; correxir xuizos discriminatorios e consolidar 

hábitos na tolerancia; crear hábitos sociáis para o respeto, a convivencia 

a solidariedade entre os pobos e culturas que viven dentro e fora do noso 

país. 

- Educación para a saúde- educación sexual: iste tema plantexa e propon 

cos alumnos/as desenrolen ó máximo a sua capacidade de vivir en 

armonía con eles mesmos, cos demáis e con seu entorno. A educación sexual 

é parte integrante deste tema, concibese nun sentido amplo, non só nos seus 

aspectos biolóxicos, senon tamén nos seus aspectos afectivos, emocionáis e 

de relación social. Os obxetivos serían: adquirir información suficiente e 

científica de todos os aspectos relacionados cunha saúde adecuada para a 

sua idade e crecemento, así como da sua sexualidade; consolidar actitudes 
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de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa sexualidade; 

integrar a sexualidade e su educación na formación da pesoa dende unha 

perspectiva global e completa; crear un hábito de vida saudable, un 

consumo racional dos alimentos; valorar o tempo libre, o ocio como 

desenrolo da pesoa nunha educación integral. 

- Educación ambiental: pretende cos alumnos/as entendan a necesidade, 

non só dende un punto de vista intelectual, senon tamén actitudinal, de 

participar activamente na conservación e mellora do medio ambiente. Por 

tanto, dos serían os obxetivos: comprender os principáis problemas 

ambientáis e adquirir a responsabilidade ante o medio ambiente no cole, 

na casa, na cidade e no campo. 

-  Educación do consumidor e usuario: iste tema debe contribuir o 

desenrolo integral dos alumnos/as dotándoos de valores que posibiliten a 

construcción dunha sociedade máis xusta, solidaria, responsable, capaz de 

mellorar a calidade de vida de todos. Un apartado importante que debe 

abordarse neste tema é: desenrolar un coñecemento dos mecanismos do 

mercado así como dos dereitos do consumidor; crear unha conciencia 

crítica ante o consumo e ensinar a valorar criticamente os medios de 

comunicación. 

- Educación vial: deben sensibilizarse ante os accidentes de tráfico e outros 

problemas de circulación e adquirir conductas de seguridade vial como 

peatons e como futuros usuarios dos vehículos. Deben amosar interese por 

descubrir e diferenciar os comportamentos viales incívicos e inmorais dos 

correctos; tomar conciencia de respetar tanto ó peatón como ó conductor. 
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- Educación en novas tecnoloxías e para os medios de comunicación: a 

importancia dunha sociedade do coñecemento baseada en gran medida no 

avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios de 

comunicación fan que a educación nestes temas sexa un dos valores máis 

importantes. Deberíamos: potenciar o uso e coñecemento dos novos medios 

tecnolóxicos, desenrolar normas de conducta e actitudes correctas no uso 

indicando a su vez os perigros e erros que debense evitar. Este valor estará 

presente en moitas actividades esixidas en cada curso, sen que signifique 

que non se teña enconta como contido conceptual o actitudinal. 

6. A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

A relixión aporta a competencia cultural e artística, unha valoración 

crítica da cultura a luz do evanxeo, motivando ó mesmo tempo o aprecio 

da propia cultura e a estima de otras tradicions culturáis e relixiosas. A 

cultura e a historia europea e a propia española non poden ser 

comprendidas e asumidas se precindimos do feito relixioso presente sempre 

na historia dos pobos. 

Con relación a competencia social e cívica, a relixión aporta a 

fundamentación e xerarquización dos valores e virtudes que contribuen a 

educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno/as, na 

orde a facer posible a maduración na corresponsabilidade, na 

solidariedade, na libertade, na xustiza e caridade. Todo como expresión 

coherente do coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 
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Procuramos mellorar as relacions interpersoáis baseadas en principios e 

valores que emanan da persoa de Cristo e axudan a afrontar as situacions 

de conflicto mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, valores 

xenuinamente cristians. No máis profundo do cristian xurde o valor da 

fraternidade universal, de ahí, que as esixencias éticas da convivencia, 

participación respeto a diversidade sexan consecuencias da fé cristian. 

A ensinanza relixiosa aporta elementos básicos en canto o logro da 

competencia na comunicación liguística pois sirvese do lenguaxe 

académico, dos lenguaxes que conforman a cultura que transmitese na área 

de relixión, así como dos lenguaxes da propia ensinanza relixiosa. 

O diálogo da fé coa cultura contribue á competencia lingüística na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, nos diversos medios 

de comunicación cá acción de Deus ha usado sobre o home. Su revelación 

é rica en diversos lenguaxes. Así, o lenguaxe bíblico e a sua riqueza de 

expresión e simboloxía, o lenguaxe doctrinal e su precisión conceptual, 

analítica e argumental, o lenguaxe litúrxico e a sua cercania o lenguaxe 

dos símbolos do pobo cristián, o lenguaxe, en fin, testimonial que fai 

posible a transmisión vital do coñecido. 

A competencia para a autonomía e iniciativa pesoal non podera levarse a 

cabo no alumno/a se non comenza a exercitarse no coñecemento de sí 

mesmo, no seu ser máis profundo, nas suas potencialidades, na sua 

dignidade e no seu sentido. A formación relxiosa católica aporta a dita 

competencia unha cosmovisión que da sentido a vida e, por tanto ó sentido 

da cultura e da identidade mesma da pesoa. Unha cosmovisión que fai 
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posible a formación integral do alumno/a frente a visions parciáis e 

determinantes da propia liberdade. 

En sintese, a ensinanza relixiosa non se reduce a unha ensinanza de 

valores, dirixese á persoa concreta nas suas raíces, nas suas posibilidades 

humáns e sobre todo, dirixese ó ser humán na sua finalidade trascendente. 

Todo iso conleva o ofrecimento do evanxeo da salvación de Xesucristo, para 

que unha vez coñecido, surja a humanidade nova chea de homes e 

mulleres novos conforme ó designio de Deus. A ensinanza relixiosa 

contribue positivamente ó desenrolo da competencia de aprender a 

aprender no estudio e reflexión do Mensaxe cristián facilitando o impulso 

do traballo en equipo por seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo 

non só unha proposta consensuada de valores e actitudes, senon un marco 

de referencia aceptado voluntariamente segús as suas conviccións, que ten 

que ser a base na búsqueda da verdade e do ben. 

A ensinanza relixiosa estructurase a partir de catro dimensions que 

fundamentan as competencias específicas da ensinanza relixiosa católica: 

a dimensión cultural e histórica, a dimensión humanizadora, a 

dimensión ético-moral e a dimensión epistemolóxica. Estas dimensions 

aportan tamén elementos con referencia as competencias básicas, xa 

analizadas, e orientan e clarifican as competencias e capacidades 

específicas da área de relixión católica. 

- A dimensión cultural e histórica: está presente na ensinanza relixiosa, 

dado co patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiológico que gran 

parte das sociedades reciben do pasado está vertebrado por contidos 

relixiosos. Neste sentido, a relixión ha dado os seus frutos na arte, nos 
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sistemas de significación moral, na creación popular e na acción social. O 

alumno/a non só debe coñecer, senon que poderá comprender e asumir os 

valores que conlevan o coñecemento do feito relixioso na sua expresión 

artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

-  A dimensión ético-moral: explicita as esixencias morais que conleva o 

mensaxe cristián. Na relixión católica ofrécese unha determinada maneira 

de ver a vida, e na sua base atópase un concepto do home, un núcleo 

referencial de ideas e creencias e a proposta dunha escala de valores e 

principios. A ensinanza relixiosa expon, fundamenta e xerarquiza os 

valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 

personalidade do alumno, en orden a posibilitar a sua maduración na 

responsabilidade, no exercicio da solidariedade e daa caridade. Todo isto, 

como expresión coherente dun coñecemento de Deus revelado en Xesucristo. 

Con todo, estamos fundamentando un dos valores básicos, a sua dignidade 

como ser humán, como fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter 

como obxetivo reproducir sen máis o modelo de sociedade existente, terá 

que dispoñer ós alumnos/as para que poidan abordar criticamente esa 

sociedade e intervir nela para cambiala ou modificala. 

-  A dimensión humanizadora: faculta ó alumno/a para dar resposta ós 

seus interrogantes máis radicales, facendo posible, a sua vez, a formación 

de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. O alumno/a 

necesita, motivacións para amar, para construir unha pesonalidade máis 

humán, para ilusionarse nos proxectos de vida altruistas e desinteresados. 

O testemuño de homes e mulleres santos na historia constitue un referente 

continuo para a autoasimilación de valores máis xenuinamente cristians. 
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- A dimensión epistemolóxica: preséntase no ámbito escolar, na sua 

estructura disciplinar, có carácter científico có que se abordan as ciencias 

da relixión e a teoloxía. Sus contidos son saberes cunha fundamentación 

e unha metodoloxía científica propia, implantados cun rigor e tradicción 

no nosos entorno culturas. Su estatuto epistemológico orixinal entra no 

ámbito educativo en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de 

saberes e racionalidade que operan na escola. 

A síntese teolóxica é unha dimensión básica e, a su vez, o obxetivo xeral 

que irá desenrolándosee e aplicándose en cada unha das etapas e cursos 

con referencia a cada un dos núcleos temáticos que conforman a síntese 

teolóxica.: o fenómeno relixioso, a cultura e historia da relixión, a biblia, 

Deus Pai, Xesucristo, o Espíritu Santo, a igrexa, os sacramentos, a liturxia, 

a vida cristian, a mora e os valores, a Virxen María. A partir destas 

dimensions concretamos e desenrolamos as competencias específicas da 

materia de relixión, a competencia cultural e histórica, a competencia 

humanizadora, a competencia ético-moral, e todas as demáis contribuindo 

tamén as competencias básicas comuns a todas as materias. 

-  Competencias clave: descriptores e desempeños 
 

Competencia Descriptor Desempeño 

Comunicación lingüística - comprender o sentido dos 

textos 

- usar vocabulario axeitado 

e normas ortográficas para 

elaborar textos 

- escoita, lee e comprende os 

contidos e os relatos bíblicos 

- elabora mapas 

conceptuáis cos contidos da 

unidade 

Competencia dixital - comprende os mensaxes 

dos medios de comunicación 

- dialoga sobre os 

aprendizaxes descubertos no 

cine-forum 
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Aprender a aprender - xestiona os recursos e as 

motivacions persoais no 

aprendizaxe 

- identifica estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples... 

- amosa interese por o uso 

dos recursos da unidade 

- logra experiencias de 

aprendizaxe gratificantes 

Social e cidadan - amosa disponibilidade 

para a participación activa 

nos ámbitos de 

participación establecidos 

- participa na resolución de 

actividades e no desenrolo 

de diálogos e debates 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

- amosa iniciativa persoal 

para iniciar o promover 

novas accions 

- ten unha actitude positiva 

derivada da interiorización 

dos contidos e valores 

aprendidos 

Cultura e histórica - valora os diversos núcleos 

temáticos que conforman a 

sintese teolóxica 

- investiga sobre o sentido 

da vida nas relixions 

monoteístas 

Humanizadora e ético- 

moral 

- coñece e aprecia os valores 

e virtudes xenerados no 

mensaxe cristian que se 

realiza na igrexa 

- expresa como para 

descubrir o sentido cotidián 

e último da vida é necesario 

ter unha boa xerarquía de 

valores 

Sentido trascendente - comprender co ser humán 

precisa atopar motivos para 

dar un sentido último a sua 

vida 

- expón en que consiste o 

sentido último da vida 

humán 

 

7. ATENCIÓN AS MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DAS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

A importanza crecente dunha sociedade do coñocemento baseado en gran 

parte no avance da ciencia, as novas tecnoloxías e a influencia dos medios 

de comunicación social fan que a educación nestes temas sexa un dos 

valores máis importantes actualmente, de ahí, que incorporemos na 

secuenciación de contidos diferentes páxinas web que faciliten ó seu uso. 
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Dos serían os obxetivos a conseguir: potenciar o uso e coñecemento dos novos 

medios técnicos de que dispoñamos para educar e formar, desenrolar 

normas de conducta e actitudes correctas no seu uso indicando tamén os 

peligros e erros que temos que evitar. 

Este valor estará presente en toda a educación secundaria, con todo, e moi 

especialmente como contido procedimental estará presente en moitas das 

actividades exisidas en cada curso, sin que signifique que no se teñan en 

conta como contido conceptual o actitudinal. A ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

no só dunha maneira instrumental, que resulte útil ó estudante na 

búsqueda da información o resolución de problemas plantexados na clase, 

senon procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. 

As redes sociáis o as ferramentas de construcción e manipulación de imáxes, 

por exemplo son instrumentos que permiten novas fórmulas de expresión 

da cultura e a identidade persoal que hai que aprender e dominar. 

8. ESTRATEXIAS DA ANIMACIÓN Á LECTURA E DESENROLO 

DA EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ORAL E ESCRITA 

Unha das queixas dos profesores é que os alumnos/as teñen grandes 

dificultades para comprender textos escritos, paraííredactar e para 

expresarse oralmente de forma axeitada. Nunha área como relixión, que 

transmitese e aprende a través de textos, a falta da competencia lingüística 

convértese nun dos obstáculos ós que enfrentanse os profesores. Parece, por 

tanto, preciso que os materiais incorporen elementos que melloren a 

comprensión dos alumnos/as. Entón, incorporaremos sesions de lectura 
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realizada polo profesor para que o alumno/a tome conciencia da 

entonación, separación….. seguidamente leen todos os alumnos/as e 

posteriormente á explicación de textos fanse preguntas sobre ó leído e 

despoís unha corrección oral na que o alumno/a teña que explicar a sua 

resposta ós compañeiros. A perioricidade da lectura é diaria. As actividades 

nas que se potenciarán ós alumnos/as ó longo do curso sobre leer, escribir 

e expresarse de forma oral serán os seguintes que servirán para os catro 

cursos da ESO: leerán en voz alta textos bíblicos, artículos e resúmenes de 

actividades, farán exercizos escritos, redactarán traballos e, expondrán de 

maneira oral os traballos en grupo onde expresen a actividade mandada 

có seu correspondente parte do traballo. 

9. REALIZACIÓN DE TRABALLOS MONOGRÁFICOS 

INTERDISCIPLINARES, PROXECTOS INTEGRADOS …. 

A interdisciplinariedade axuda ós alumnos/as a integrar conceptos, teorías, 

métodos e ferramentas de varias materias. Así consiguen profundizar na 

comprensión dos temas complexos, preparánse mellor para á resolución de 

conflictos, formulara preguntas, xa que non se limitan só á visión parcial 

dunha materia. As razóns que nos levan a ofrecer ó noso alumnado unha 

educación interdisciplinar son mitas e variadas, entre ellas destacamos: a 

urxencia de anticipar futuras necesidades ante o cambiante entorno social, 

laboral e profesional. Estes cambios perfilan un horizonte no que será 

necesario cós futuros cidadans, dentro e fora do seu ámbito, sexan capaces 

de comprender e abordar novos problemas, ter un pensamento flexible e 

comunicarse eficazmente. 
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Para poder enfrentarse con éxito á sociedade do coñecemento o noso 

alumnado ten que comprender cómo se construe o coñecemento, cómo as 

disciplinas compleméntanse e ten que adquirir destrezas transversáis que 

integran e reforzan os aprendizaxes profundos, e así facer frente os desafíos 

do porvenir. Os alumnos/as deben aprender a resolver poco a poco 

problemas cada vez máis complexos; na programación didáctica istes 

aprendizaxes se evidencian en actividades e tarefas complementarias. 

Levaránse a cabo traballos monográficos, proxectos integrados u outros que 

o centro establezca. 

10. METODOLOXÍA 

Entendemos a metodoloxía didáctica como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accions organizadas e planificadas polo profesor de xeito 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar o aprendizaxe ó 

alumno/a e o logro dos obxetivos plantexados potenciando o desenrolo das 

competencias clave dende unha perspectiva transversal. 

A metodoloxía didáctica deberá guiar os procesos de ensinanza- 

aprendizaxe desta materia, e dará resposta a propostas pedagóxicas que 

consideren á atención a diversidade e o acceso de todo o alumnado á unha 

educación común. Así mesmo, emplearánse métodos que, partindo da 

perspectiva do profesor como orientador e facilitador do desenrolo 

competencial do alumno, se axusten ó nivel inicia deste e teñan en conta 

á atención a diversidade e o respeto polos distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. 

Fomentarase unha metodoloxía centrada na actividade e participación do 

alumno/a que favorezca o pensamento racional e crítico; o traballo 



44 

Curso 2021-22 
 

 

individual e cooperativo na aula, que conleva a lectura, investigación, así 

como as diferentes posibilidades de expresión. Integraranse referencias a 

vida cotidiá e ó entorno inmediato do alumno/a. 

Estimularase a reflexión e o pensamento crítico, así como os procesos de 

construcción individual e colectiva do coñecemento, e se favorecerá o 

descubrimento, a investigación, o espíritu emprendedor e a iniciativa 

persoal. Levaránse a cabo actividades para profundizar nas habilidades e 

os métodos de recopilación, sistematización e presentación da información 

e para aplicar procesos de análise, observación e experimentación 

adecuados ós contidos das materias. Emplearánse metodoloxías activas que 

contextualizen o proceso educativo, que presenten de maneira relacionada 

os contidos e que fomenten o aprendizaxe por proxectos, centros de interese, 

o estudos de casos, favorecendo a participación, experimentación e 

motivación do alumno/a ó dotar de funcionalidade e transferibilidade ós 

aprendizaxes. Igualmente adoptaránse estratexias interactivas que 

permitan compartir e construir o coñecemento e dinamizar a sesión da 

clase mediante intercambio verbal e colectivo de ideas. 

A orientación da práctica educativa da materia abordaráse dende 

situacións-problemas de progresiva complexidade, dende planteamentos 

máis descriptivos ata actividades e tarefas que demanden un análise e 

valoración de carácter máis global, partindo da propia experiencia dos 

alumnos/as e mediante a realización de debates e visitas a centros de 

interese. Usaremos tecnoloxías de información e de comunicación de xeito 

habitual no desenrolo do currículo tanto nos procesos de ensinanza como 

de aprendizaxe. 
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A metodoloxía debe partir da perspectiva do profesor como orientador e 

facilitador do desenrolo competencial do alumno/a. Un dos elementos 

fundamentáis na enseñanza por competencias é despertar e manter a 

motivación hacia o aprendizaxe no alumnado, ó que implica un novo 

plantexamento do seu papel, máis activo e autónomo, conscinte de ser o 

responsable do seu aprendizaxe e, a tal fin, o profesor ten que ser capaz de 

xenerar no alumno/a curiosidade e necesidade por adquirir os 

coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores presentes nas 

competencias. Dende esta materia se colaborará na realización por parte 

do alumnado de traballos de investigación e actividades integradas que 

impliquen a un ou varios departamentos de coordinación didáctica e que 

permitan ó alumno/a avanzar hacia resultados de aprendizaxe de máis 

de unha competencia ó mesmo tempo. 

En resumo, dende un enfoque baseado na adquisición de competencias 

clave cuyo obxetivo non só é saber, senon saber aplicar ó que se sabe e 

facelo en diferentes contextos e situacións, precisanse distintas estratexias 

metodolóxicas entre as que destacaremos: 

1. plantexar diferentes situacións de aprendizaxe que permitan ó 

alumnado ó desenrolo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 

establecer diferenzas e semellanzas…. 

2. potenciar no alumnado a autonomía, creativiade, reflexión e espíritu 

crítico. 

3. contextualizar os aprendizaxes de tal xeito có alumnado aplique os seus 

coñecementos, habilidades máis alá dos contidos da propia materia e sexa 

capaz de transferir os seus aprendizaxes a contextos diferentes do escolar. 
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4. potenciar no alumnado procesos de aprendizaxes autónomo, nos que 

sexa capaz, dende o coñecemento das características do seu propio 

aprendizaxe, de fixarse os seus propios obxetivos, plantearse interrogantes, 

planificar o seu traballo, buscar e seleccionar información, comprobar e 

contrastar os resultados e avaliar o seu proceso de aprendizaxe. 

5. fomentar unha metodoloxía investigativa, na que o alumnado dende o 

coñecemento adquirido formule hipóteses na relación ós problemas 

plantexados e comprobe ós resultados dos mesmos. 

6. usar distintas fontes de información así como diversificar os materiais e 

recursos didácticos que usemos para o desenrolo e adquisición dos 

aprendizaxes. 

7. promover o traballo colaborativo, a aceptación mútua e a empatía como 

elementos que enriquezen o aprendizaxe e nos forman como futuros 

cidadans dunha sociedade na que a sua característica principal é a 

pluralidade e a heteroxenidade. Ademáis nos axudará a ver que podese 

aprender non só do profesor senon tamén de quen nos rodea, para lo que 

debemos fomentar as tutorías entre iguais, así como procesos colaborativos, 

de interación baseados sempre no respeto e a solidariedade.. 

8. diversificar estratexias e instrumentos de avaliación. 

A asignatura de relixión usará unha metodoloxía que respeterá os 

seguintes principios: 

- recoñecemento do rol do docente: o docente é pieza clave na elaboración 

e implantación das actividades da aula axustadas ó grupo concreto que 

está ensinando. A sua formación resulta, polo tanto, fundamental á hora 

de garantizar o éxito do proceso de aprendizaxe. 
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- adaptación ó ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respetando o 

desenrolo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar dun xeito adecuado ó concreto e ó abstracto, o traballo 

individual e o grupal, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos 

conceptuáis. 

- respeto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes, non todos os 

estudantes son iguais, non todos aprenden do mismo xeito. A atención a 

diversidade e o desenrolo da inclusión comenza na asunción deste 

principio fundamental. 

- consideración da dimensión humanista: todos os aprendizaxes estarán ó 

servizo da formación humana. A asignatura de relixión, dende a sua clave 

personalizadora, require que todo aprendizaxe, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio-afectivo nos sexan considerados fin en sé mesmos sino 

que estén ó servizo da formación integral do ser humán. 

- respeto pola curiosidade e inquedanzas dos estudantes, consideración dos 

intereses e expectativas dos estudantes así como dos coñecementos previos, 

de xeito que se garantice un aprendizaxe significativo. 

- seguimento dos criterios de avaliación , para facilitar o cumplimento 

destes principios metodolóxicos aplicarase unha avaliación continua, 

global e formativa ó longo do proceso de ensinanza aprendizaxe, e 

sumativa ó final do proceso, de xeito que se avalie o nivel de logro 

alcanzado. A avaliación obxetiva garantiza unha valoración axeitada da 

dedicación e rendimento dos alumnos/as. 
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- desenrolo dun aprendizaxe en equipo ou cooperativo, o estudo e reflexión 

do cristianismo, é unha asignatura axeitada para desenrolar o traballo en 

equipo. 

- utilización educativa dos recursos tecnolóxicos: a ensinanza da relixión 

promoverá a utilización da tecnoloxía da información e a comunicación 

non só dun xeito instrumental, que sexa útil para ó estudante, senon 

procurando a sua integración na vida do alumno/a e o seu uso ético. As 

recdes sociáis ou as ferramentas de construcción e manipulación de imaxes, 

son instrumento que permiten novas formas de expresión da cultura e a 

identidade persoal que hai que aprender a dominar. 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA APRENDIZAXE 

1. Criterios xeráis de avaliación 

 Amosar interese por aprender. 

 Participar na clase. 

 Realizar as tarefas na clase. 

 Presentar de forma limpia e ordenada os traballos. 

 Tener unha actitude de respeto polos compañeiros e profesor. 

 Estar atento na clase, respetando o tempo de traballo. 

Os criterios de avaliación para cada curso xa están anteriormente escritos. 

2. Procedimentos de avaliación 

- avaliación inicial: o inicio do curso é fundamental saber o grado de 

coñecemento co alumno/a ten sobre os contidos que imos traballar. Con 

esta información o profesor podrá planificar os novos aprendizaxes, esta 

avaliación facilita información para adecuar o proceso educativo ás 

posibilidades persoáis do alumno/a, ás suas necesidades e asegurar su 



49 

Curso 2021-22 
 

 

motivación para aprender. Efectuarase ó inicio do curso e o inicio das 

distintas unidades didácticas. 

-  avaliación continuada: é a avaliación que levamos ó longo do curso, 

pretende describir e interpretar paro mellor, non tanto medir e clasificar. 

Levase a cabo de xeito continuo ó longo do proceso educativo, xa que o 

aprendizaxe é continuo e polo tanto resulta necesario seguir paso a paso os 

progresos, dificultades, etc do alumno/a. Ten un carácter 

fundamentalmente formativo e orientador. Aporta información sobre a 

adquisición de conceptos, o dominio de procedementos e a asimilación de 

valores. Para levala a cabo usaremos como técnica fundamental a 

observación continuada, que farase mediante os rexistros de observación, 

seguimento de tarefas, intervencions e producciones do alumno/a. 

O referente da avaliación serán o punto de partida de cada alumno/ e os 

obxetivos didácticos-criterios de avaliación das distintas unidades 

didácticas. A avaliación continua permitiranos non só observar como vai 

aprendendo o alumno/a senon que tamén informaranos das dificultades 

que se presenten, as posibles causas das mesmas, etc. deste xeito podremos 

orientar ó alumno/a a superar as dificultades. 

A avaliación continua será realizada polo equipo docente que actuará de 

xeito colexiado ó longo do proceso de avaliación e na adopción das 

decisions do mesmo, coordinados polo tutor/a. 

Tamén nos permite informara ás familias a través das tutorías, e de un 

modo máis formal por escrito, al menos tres veces en cada curso del ciclo. 

Para ello, ó longo de cada curso, dentro do período lectivo, realizaránse 

para cada curso ó menos 3 sesions de avaliación, entendidas como a 
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reunión do equipo docente coordinado polo tutor/a para intercambiar 

información e adoptar decisions sobre o proceso de aprendizaxe do 

alumno/a orientadas á sua melloría. 

- avaliación final: supón unha valoración do tipo e grado de aprendizaxe 

alcanzado polo alumno/a ó rematar unha determinada secuencia 

didáctica. 

Proporciona un balance aproximado da asimilación dos contidos e da 

situación na que atópase a clase en xeral, e cada alumno/a en particular, 

co que permítenos orientarles para as suas novas experiencias de 

aprendizaxe ou volver a traballar aspectos que non foron moi satisfactorios. 

A avaliación final é unha consecuencia da avaliación continua. Se 

describirán aqueles aspectos que se consideren relevantes e que o equipo 

docente considere que debe coñecer o alumno/a ou a sua familia. 

3.  Instrumentos da avaliación 

- caderno da clase: consideramos fundamental o caderno xa que reflexa a 

inmensa maioría das actividades realizadas, neste caderno valoramos 

aspectos como: orde, limpeza, realización de todas as tarefas, corrección 

das actividades, comprensión das mesmas. 

-  intervencions na clase: nos permite valorar non só os coñecementos 

adquiridos senón tamén a comprensión, a expresión, a interpretación sobre 

unha situación ou problema, etc. 

- realización das tarefas na clase: o aproveitamento do tempo da clase e a 

realización das tarefas encomendadas é un valor que temos que considerar 

e fomentar no noso alumnado, por ello, debe ser conscente de dito valor e 
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que nos como mestres anotamos positava ou negativamente que realizen 

ditas actividades. 

- tarefas complementarias optativas para casa: serán un valor engadido no 

proceso de avaliación, estas actividades no caso dalguns alumnos/as poden 

ser actividades de reforzo, porque poseen un ritmo máis lento ou para 

superar algunhas carencias ou dificultades, e actividades de ampliación 

porque ó seu ritmo é ó adecuado. 

- pequenos traballos de investigación: naquelas unidades que ó 

consideremos se propondrán pequenos traballos nos que á investigación e 

a realización dos mesmos lles axude, de forma complementaria a 

comprender alguns conceptos ou extrapolalos a outros contextos. Istes 

traballos poden realizarse na clase ou na casa e buscarán información e a 

expondrán despois os seus compañeiros/as. 

- participación, actitude e interese na clase: deben ser elementos có profesor 

debe valorar, por ello, trataremos có alumno/a teña unha actitude 

axeitada as normas establecidas e amose interese polo aprendizaxe. 

 
- actividade fináis da unidade: serán actividades globáis, o seu obxetivo 

non será a calificación final do alumno/a senon á de comprobar que han 

adquirido aqueles aprendizaxes que consideramos básicos. Se nalguns 

existiese un alto índice de alumnos/as que non os adquiriesen, volveríamos 

a traballalos. 

4. Criterios de calificación: a calificación dos alumnos/as á realizaremos 

sobre os instrumentos ou estándares anteriormente definidos, asignándolle 

a cada un un valor ponderado que se observa no punto 4 da programación. 
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Os alumnos/as que non superen o curso levarán a cabo unhas actividades 

realizadas durante o curso e evaluaranse no mes de setembro. 

5. Seguimento da avaliación didáctica 

O procedimento para realizar o seguimento da programación didáctica 

farémolo coincidir cás sesions de avaliación nas que consideraremos entre 

outros os seguintes aspectos: 

- sesión de avaliación tras a avaliación inicial: nesta sesión de avaliación, 

como consecuencia da valoración realizada estudiarase se a planificación 

prevista é axeitada ou non en canto a: se o alumno/a posee coñecementos 

previos necesarios para abordar a programación e, en caso contrario, 

tomaremos medidas a adoptar nos contidos e secuenciación; se as estratexias 

previstas son ás axeitadas; se o tipo de tarefas é ó adecuado para o grupo. 

-  sesions da primeira e segunda avaliación: analizarase o desenrolo da 

programación preguntándonos entre outras cousas os seguintes aspectos: se 

o alumno/a adquiriu os coñecementos e competencias previstas e si a 

organización temporal está a ser a axeitada; se as estratexias metodóloxicas 

que vimos desenrolando son ás adecuadas, etc 

- Sesión da terceira avaliación: grado no que se desenrolou a programación; 

valoración dos resultados académicos; en que medida funcionaron as 

propostas de mellora; valoración do conseguido, análise das dificultades 

atopadas, revision de aspectos da programación. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

As actuacións previstas nesta programación contemplan intervencions 

educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacionss, intereses, etc coa finalidade de 
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facilitar o acceso ós aprendizaxes propios desta etapa así como a 

adquisición das competencias clave e o logro dos obxetivos. 

A metodoloxía proposta e os procedementos de avaliación planificados no 

alumno/a posibilitan a capacidade de aprender por si mesmos e promoven 

o traballo en equipo, fomentando unha metodoloxía centrada na 

actividade e participación do alumnado, que favorezca o pensamento 

racional e crítico, o traballo individual e cooperativo na aula que conlleva 

a lectura e a investigación, así como as diferentes posibilidades de 

expresión. Como primeira medida proponse actividades e tarefas nas que ó 

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando situacions de aprendizaxe que se centren só no desenrolo dalgún 

deles, permitindo un axuste destas propostas ós diferentes estilos de 

aprendizaxe. Outra medida é a inclusión de actividades e tarefas que 

requiran a cooperación e traballo en equipo, á axuda entre iguáis 

permitirá co alumno/a aprenda ademáis estratexias, destrezas e 

habilidades que permitan o desenrolo das suas capacidades e a 

adquisición das competencias clave. 

As distintas unidades didácticas elaboradas para o desenrolo desta 

programación contemplan suxerencias metodolóxicas e actividades 

complementarias que facilitan o reforzo como ampliación para o 

alumno/a. De igual xeito calquera unidade e as diferentes actividades 

serán flexibles e podranse plantexar de forma ou número diferente para 

cada alumno/a. Ademáis podrán implantarse actuacions de acordo ás 

características individuais do alumnado, propostas na normativa vixente 

e no proxecto educativo, que contribuan á atención a diversidade e a 
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compensación das desigualdades, dispoñendo pautas e facilitando os 

procesos de detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe tan 

pronto como se presenten, incidindo positivamente na orientación 

educativa e na relación cas familias para que apoien o proceso educativo 

dos seus fillos/as. 

Estas actuacions levaránse a cabo a través de medidas de carácter xeral con 

criterios de flexibilidade organizativa e atención inclusiva, co obxeto de 

favorecer a autoestima e expectativas no alumnado e obter o logro dos 

obxetivos e as competencias clave da etapa: agrupamentos non 

discriminatorios, reforzo, recuperación…. Estas medidas inclusivas teñen 

que garantir o dereito de todo o alumnado de alcanzar o máximo desenrolo 

persoal, intelectual, social, emocional en función das suas características 

e posibilidades, para aprender a ser competente e vivir nunha sociedade 

en continuo proceso de cambio, con obxeto de facilitar que todo o 

alumnado alcance a sua titulación. 

Respecto o grupo será preciso coñecer as suas debilidades e fortalezas no 

referido á adquisición das competencias e funcionamento interno a nivel 

relacional e afectivo, ello permitirá planificar ben as estratexias 

metodolóxicas máis adecuadas, unha correcta xestión da aula e un 

seguimento sistematizado das actuacions no referente á consecución dos 

logros colectivos. Se todos os profesores amosan preocupación por adaptarse 

á sensibilidade e forma de ser de cada alumno/a, o profesor de relixión 

aínda debe ser máis sensible, dada a natureza desta materia, dende esta 

preocupación e sensibilidade, debe atender especialmente aqueles 

alumnos/as que teñan dificultade de adaptación, que estean desmotivados, 
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desmoralizados, sen autoestima, sen interese polos estudos. A este tipo de 

alumnado debe adicarse unha atención máis personalizada. 

Para aqueles alumnos/as que amosen interese pola relixión ou por algún 

tema en particular, podense ofrecer materiais e actividades de ampliación 

e profundación. En calquera caso, o departamento de relixión debe ter en 

conta a diversidade do alumnado, tratando de dar resposta tanto ós que 

amosan dificultades para desenrolar o proceso educativo como aqueles que 

teñen capacidade e interese por profundizar nos temas. 

 Avaliación inicial: será un dato fundamental na atención a 

diversidade xa que nos informará das diferenzas existentes no grupo, 

así como si hai algún alumno/a que destaque sobre os demáis por sus 

carencias ou dificultades o por ter un desenrolo superior ó resto do 

grupo. Ista avaliación levarase a cabo tanto polos informes realizados 

polos profesores como por la observación continuada e sistemática que 

levarase a cabo na primeira quincena do curso. 

 Atención individualizada: neste sentido a atención a diversidade 

levarase a cabo mediante un seguimento e apoio sitemático do 

profesor sobre cada alumno/a. 

 Actividades de reforzo ou ampliación: unha vez detectado algún tipo 

de dificultade, ademáis do apoio prestado polo profesor, se 

propondrán tarefas de reforzo ou recuperación que axuden ó 

alumno/a a superar as mesmas. Non podrán ser estereotipadas senon 

que vamos axustalas ás necesidades ou carencias específicas de cada 

alumno/a. 
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 Apoio ou reforzo: nalgúns casos, se as dificultades fosen moi 

significativas contaríamos có apoio doutro profesor sempre dentro da 

aula. 

 Actividades de ampliación/profundización/enriquecimento: para os 

alumnos/as que amosen unha maior capacidade dentro do grupo, 

estando sempre axustadas ás características de dito alumnado. 

Á hora de plantexar medidas de atención a diversidade temos que recabar 

en primeiro lugar, información sobre cada grupo: número de alumnado, 

funcionamento do grupo, fortalezas que se identifican no grupo no 

referente ó desenrolo de contidos, necesidades que se tiveran identificado, 

aspectos a ter en conta á hora de facer traballos cooperativos, tipos de 

recursos que necesitanse adaptar ó nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

A avaliacion inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como 

conxunto, senon tamén información acerca de diversos aspectos 

individuais nos estudantes, a partir deles podremos: 

 identificar ós alumnos que necesiten un maior seguimento ou 

personalización das estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. 

 Establecer conclusions sobre as medidas curriculares a adoptar, así 

como os recursos que vanse emplear. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai usar con cada alumno 

 fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada 

alumno/a. 
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13. CONTRIBUCIÓN DA RELIXIÓN Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

NIVEL 

CCBB 

COMUNICACIÓN 

LINGUÍSTICA 

RAZOAMENTO 

MATEMÁTICO 

INTERACIÓN MUNDO 

FÍSICO E NATURAL 

DIXITAL TRATA- 

MENTO INFORMA 

1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

- usar debates 

- conceptos 

propios análise 

social 

- escoita, 

argumentación e 

exposición 

- ideas e 

opinions 

- comprender, 

analizar e 

avaliar os 

mensaxes 

 - coñecer os perigros 

medioambientais 

- defender o consumo 

responsable e 

respetuoso có medio 

natural 

- saber interpretar 

un mapa e localizar 

puntos xeográficos 

- usar internet 

para o acceso e 

coñecemento de 

temas tratados nas 

unidades 

didácticas 

4º ESO   

NIVEL 

CCBB 

SOCIAL E 

CIDADAN 

CULTURAL E 

ARTÍSTICA 

APRENDER A 

APRENDER 

AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

PERSOAL 

1º ESO - educar no 

respeto as 

diferentes 

relixions. 

- tomara 

conciencia dos 

propios 

pensamentos, 

valores. 

- usar o diálogo 

- recoñecer e 

aceptar as 

normas de 

convivencia 

- coñecer e 

respetar os 

dereitos humans 

- ter sentimentos 

compartidos non 

excluentes. 

- recoñecer e 

valorar o legado 

das relixions no 

patrimonio 

cultural. 

- coñecer e 

valorar a 

diversidade 

cultural evitando 

a 

discriminación. 

- valorar o 

patrimonio 

artístico e tratar 

de conservalo. 

- fomentar a 

conciencia das 

propias capacidades. 

- impulsar o traballo 

en equipo. 

- favorecer a 

confrontación 

ordenada e crítica 

das opinions. 

- usar o diálogo, o 

debate para o 

intercambio de ideas. 

- estudar casos e 

cuestions sobre os 

que asumir unha 

postura persoal e 

plantexar 

solucions 

- elaborar un 

pensamento propio 

e desenrolar a 

capacidade crítica 

- fomentar a 

capacidade de 

tomar decisions. 

 

2º ESO 

 

3º ESO 

 

4º ESO 
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1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 - asumir 

responsabilidade 

cívica e social 

   

     

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS, REALIDADE E DEUS 
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  Obxetivos didácticos (basados nos criterios de avaliación)  

1. Recoñecer e valorar ca realidade é un don de Deus. 

2. Identificar a orixen divina da realidade. 

3. Contrastar a orixen da creación nos diferentes relatos relixiosos 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- reflexionamos 

- as relixions e o cristianismo 

- Deus actúa na realidade 

- o mito da caixa de Pandora 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa por escrito os sucesos 

no que recoñece ca realidade é dada 

1.1. recoñecer e valorar ca 

realidade é un don de Deus 

CCL,CAA, 

CSC, CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. avalia sucesos e situacións nas 

que pon de releve isa realidade 

  caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.1. argumenta a orixen do mundo 

como froito do amor de Deus 

1.2. identificar a orixen divina 

da realidade 

CCL 

SIEP 

caderno, 

traballo, 

actitude 

1.3.1. explica cás suas palabras a 

orixe da creación nos relatos 

1.3. contrastar a orixen da 

creación nos relatos relixiosos 

CCL 

CEC 

caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. DEUS, CREACIÓN E MORAL 
 

  Obxetivos didácticos (baseados no criterio de avaliación)  

4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. a realidade creada e os acontecementos son 

signos de Deus 

- experienzas humans e cristiáns 

- a moral católica do medio ambiente 

- a creación 

- Xesús mestre espiritual 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru aval 

1.4.1. coñece e sinala as diferencias entre 

a explicación teolóxica e científica 

1.4. diferencia a explicación teolóxica 

e científica da creación 

CCL 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. respeta a autonomía entre as 

explicacions teolóxicas e científicas 

 
CEE traballo 
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UNIDADE 3. DEUS NA HISTORIA DA SALVACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

5. Coñecer, contrastar e apreciar os acontecementos da historia de Israel 

6. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas distintas etapas da historia 

de Israel 

7. Distinguir e comparar o procedimento có que Deus manifestouse nas distintas etapas da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe na historia 

2.1. A historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía e profetismo 

- experiencias humans e cristians 

- Deus revélase na historia da salvación 

- Aprendo da biblia: Deus actúa na historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. coñece e interpreta unha línea do 

tempo da historia de Israel 

2.1. coñece, contrasta e aprecia os 

distintos acontecimentos de Israel 

CMCT 

CAA, CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. amosa interese pola historia de 

Israel e dialoga con respeto 

 CEC, CSC Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.1. busca relatos bíblicos e selecciona 

xestos e palabras de Deus 

2.2. identifica os modos de 

comunicación de Deus na historia 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.3.1. explica de xeito oral e por escrito 

accions de Deus no pobo de Israel 

2.3. compara o procedemento con que 

Deus manifestase nas etapas de Israel 

CCL 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESÚS DE NAZARET 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

8. Distinguir en Xesús os rasgos da sua natureza divina 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A divinidade e a humanidade de Xesús - Xesucristo e a hª da salvación 

- Experienzas humanas e cristians 

- O mensaxe e milagres de Xesús 

- A parábola do sembrador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

3.1.1. identifica e clasifica as diferenzas 

da natureza human e divina de Xesús 

3.1. distingue en Xesús os rasgos da sua 

natureza human e divina 

CCL 

CAA 

Caderno, 

traballo 

actitude 

3.1.2. esforzarse por comprender as 

manifestacións de ambas naturezas 

 CAA Caderno, 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 5. EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

9. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. Os evanxeos: testemuña e anuncio - A moral relixiosa de Xesús 

- Valores humans e cristians. Os valores dos Dez 

Mandamentos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. recoñece os rasgos da persoa de 

Xesús e diseña ó seu perfil grazas ós 

evanxeos 

3.2. identifica a natureza e finalidade 

dos evanxeos 

CCL 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 6. EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.3. Composición dos evanxeos - Resurrección e historia da salvación 

- Proceso de formación dos evanxeos 

- Cristo resucitou 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. ordea e explica cas suas palabras 

os pasos na formación dos evanxeos 

3.3. coñece e comprende o proceso de 

formación dos evanxeos 

CCL 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presencia de Xesucristo na igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - Experiencias humáns e cristians 

- A liturxia e o bautismo 

- Orixen do bautismo 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 
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2º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

4.1.1. sinala e explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa, 

sacramentos, autiridad e caridade 

4.1. comprender a presencia de 

Xesucristo hoxe na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, XESUCRISTO E EUCARISTÍA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

1. Comprender a presenza de Xesucristo hoxe na Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, presencia de Xesucristo na historia - O sacramento da eucaristía 

- A última cea 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. sinala, explica as formas de 

presencia de Xesucristo na igrexa 

4.1. comprende a presenza de 

Xesucristo na igrexa 

CCL,CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. IGREXA, ESPÍRITU SANTO E CONFIRMACIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

10. Recoñecer ca acción do Espíritu Santo da vida a igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. O Espíritu Santo edifica continuamente a igrexa. - O sacramento da confirmación 

- O espíritu de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. coñece cos sacramentos son accions 

do Espíritu para construir a igrexa 

 CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. asocia a acción do Espíritu nos 

sacramentos coas etapas da vida 

4.2. recoñece a acción do Espíritu na 

vida da igrexa 

SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.3. toma conciencia da acción do 

Espíritu para o crecemento persoal 

 
SIEP Caderno 

traballo 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1. DEUS, PERSOA E RELIXIÓN 
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  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

11. Establecer diferenzas entre o ser human creado a imaxen de Deus e os animais 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A persoa human, criatura de Deus libre e 

intelixente 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Deus persoa e relixión 

- A fé de Abrahán 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

1.1.1. argumenta a dignidade do ser 

human en relación con outros seres vivos 

1.1. establece diferenzas entre o ser 

human e os animáis 

CCL,CAA 

CSC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.2.1. debate de forma xustificada e 

respetuosa a orixen do ser human 

1.2. relacioar a condición de criatura 

ca orixen divina 

CCL,CSC 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 2. DIGNIDADE E VIDA CRISTIÁN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

13. Explicar a orixen da dignidade do ser human como criatura de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. O fundamento da dignidade da persoa - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- A vida cristian e a dignidade 

- Mis competencias e capacidades 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

 

 

1.3.1. valora a dignidade de toda pesoa 

cá independencia das suas capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuáis.. 

1.3. explica a orixen da dignidade do 

ser human como criatura de Deus 

CAA 

CSC 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 
UNIDADE 3. ACCIÓN HUMÁN E MORAL CATÓLICA 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

14. Entender o sentido e a finalidade da acción humán 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.4. O ser human colaborador da creación de Deus - Comenzamos e reflexionamos 
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- Experienzas humáns 

- Acción humán e moral católica 

- A acción humán de Xesús 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.4.1. clasifica accións do ser human que 

respetan o destruen a creación 

1.4. entender o sentido e a finalidade 

da acción human 

CSC,SIEP 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

1.4.2. diseña un plan no que se incluen 

ó menos 5 necesidades e as posibles 

solucions para levalas a cabo 

 CMCT 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 4. REVELACIÓN E RELACIÓN CON DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

15. Coñecer e aceptar que Deus revelase na historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Revelación e relación con Deus 

- Deus comunicase para salvarnos 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

2.1.1. busca e elixe persoas significativas 

do pobo de Israel e analiza a resposta de 

fé neles 

2.1. coñece e acepta que Deus revelase 

na historia 

CCL,CAA 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 5. REVELACIÓN E FÉ CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

16. Comprender e valorar ca fé é a resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus internven na historia 

2.1. A aceptación da revelación: a fé - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A fé cristian 

- A fé en Xesús salvador 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. interesase por coñecer e valorar a 

resposta da fé ó Deus que revelase 

2.2. comprende e valora ca fé é a 

resposta á iniciativa salvífica de Deus 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Cuadeno 

traballo 

actitude 
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UNIDADE 6. CÓMO INTERPRETAR A BIBLIA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

17. Coñecer e definir a estructura e organización da Biblia 

18. Coñecer e respetar os criterios do maxisterio da igrexa en torno á interpretación bíblica 

19. Recoñecer na inspiración a orixen da sacralidade do texto bíblico 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.2. Orixen, composición e interpretación dos libros 

sagrados 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- A interpretación da biblia 

- Deus nos fala na biblia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.3.1. identifica, clasifica e compara as 

características dos libros sagrados 

2.3. coñece e define a estructura e 

organización da biblia 

CCL 

CEC 

 

2.4.1. localiza e esquematiza os criterios 

recollidos na dei verbum sobre a 

interpretación da biblia 

2.4. coñece e respeta os criterios do 

maxisterio da igrexa en torno a 

interpretación bíblica 

CCL 

SIEP 

 

2.5.1. señala nos textos a presenza de 

Deus que se comunica co home 

2.5. recoñece na inspiración a orixen 

da sacralidade do texto bíblico 

CCL,CAA 

CSC 

 

2.5.2. coñece e xustifica a existencia nos 

libros sagrados do autor divino e human 

 CCL 

CAA 

 

 

UNIDADE 7. O DEUS CRISTIAN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

20. Amosar interese por recoñecer o carácter relacional de divinidade na revelación de Xesús 

21. Vinculara o sentido comunitario da trinidade ca dimensión relacional humana 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1 Deus revelase en Xesucristo. Deus uno e trino - Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O Deus uno e trino 

- Deus ama as persoas 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. coñece e describe as características 

do Deus crisitian 

3.1. amosa interese por recoñecer o 

carácter relacional da divinidade 

CCL, 

CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

3.1.2. coñece rasgos das divinidades 

politeístas e as contrasta con Deus cristia 

 CD 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 
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3.2.1. acepta ca persoa necesita doutro 

para alcanzar a sua identidade 

3.2. vincular o sentido comunitario da 

trinidade ca dimensión relacional 

human 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 8. FÉ, CREDO E VIDA ETERNA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

22. Descubrir o carácter histórico da formulación do credo cristian 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.2. O credo, sintese da acción salvífica de Deus na 

hª 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- O credo e a fé na vida eterna 

- O xuizo máis importante 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.3.1. elabora materiáis onde expresanse 

os momentos relevantes da hª salvífica e 

as relaciona cas verdades de fé do credo 

3.3. descobre o carácter histórico da 

formulación do credo cristian 

CD 

SIEP 

Caderno 

traballo 

actitude 

 

UNIDADE 9. A IGREXA CATÓLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

23. Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras comunidades cristians 

24. Xustificar ca igrexa é unha, católica e apostólica 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. Expansión da igrexa, as primeiras comunidades 

4.2. As notas da igrexa 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Identidade da igrexa católica 

- Colaborar coa igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. localiza nun mapa os lugares de 

orixen das 1ª comunidades 

4.1. comprende a expansión do 

cristianismo a traves das comunidades 

CCL,CMC, 

CD,CAA 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.1.2. explica a difusión do cristianismo 

no mundo pagano 

 CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.1. describe e valora a raíz da 

unidade e santidade da igrexa 

4.2. xustifica ca igrexa é unha, santa, 

católica e apostólica 

CCL,CAA, 

CEC 

Caderno 

traballo 

actitude 

4.2.2. elabora materiais usando as 

tecnoloxías da información 

 CD, SIEP, 

CEC 

Caderno 

traballo 
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3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

   
actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: A PERSOA BUSCA A DEUS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

25. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. A natureza human desexa o infinito - O desexo human de Deus 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. expresa e completa situacions nas 

que recoñece a esixencia human de 

felicidade e plenitude 

1.1. recoñece o desexo de plenitude 

que ten a persoa 

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. O SENTIDO CRISTIANO DA VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

26. Comparar razoadamente distintas respostas frente a finitude do ser human 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A búsqueda do sentido na experienza da 

enfermedade, a morte, o dor, etc 

- O sentido da vida para as relixions monoteístas 

- Cambia a tua vida 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. analiza e valora a experienza 

persoal frente a feitos bellos e dolorosos 

1.2. Compara distintas respostas frente 

á finitude do ser human 

CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. selecciona documentais que 

amosan a búsqueda do sentido 

 CD, CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. O PECADO, O PERDÓN E A UNCIÓN 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

27. Descubrir o pecado radica no rechazo á intervención de Deus na propia vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A ruptura do home con Deus por o pecado 

2.2. O relato bíblico do pecado orixinal 

- Deus revelase na historia e perdoa o pecado 

- Reflexionamos 

- Os sacramentos de curación 

- O primeiro pecado 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. comenta situacions actuáis onde 

expresase o pecado como rechazo de Deus 

2.1. descobre có pecado está no rechazo 

á intervención de Deus na propia vida 

CCL,CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. analiza o texto sagrado 

diferenciando a verdade revelada do 

ropaxe literario 

2.2. distingue a verdade revelada do 

ropaxe literario no relatod do Xénesis 

CCL,CAA, 

SIEP,CEE 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDEN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

28. Recoñecer e apreciar co encontro con Cristo cambia a forma de comprender o mundo, as persoas, a 

realidade e a historia 
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CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - A vocación e o Orden 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.1.1. busca e selecciona biografía de 

conversos 

3.1. recoñece e aprecia co encontro con 

Cristo cambia moitas cousas na vida 

das persoas 

CCL, 

CD 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.1.2. expresa xuizos respetuosos sobre a 

novedade co encontro con Cristo 

introduce na forma de entender o mundo 

 CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, MORAL E VIDA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

29. Comprende ca pertenencia a Cristo supón unha nova forma de comportarse na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - Reflexionamos 

- Experienzas humans e cristians 

- Conversión e vocación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. comparate textos, vídeos para 

describir as consecuencias que ten na 

vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende ca pertenencia a Cristo 

supon unha nova forma de 

comportamentos 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

30. Comprender ca pertenencia a Cristo conlleva unha nova forma de comprender na vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A persoa transformada polo encontro con Xesús - O encontro con Cristo cambia a vida 

- O compartir como valor e solución 

Estándares aprendiazaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

3.2.1. describe as consecuencias que ten 

na vida o encontro con Cristo 

3.2. comprende que ó pertenecer a 

Crsito nos comportamos doutra forma 

CCL, CD, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 
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UNIDADE 7. MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

31. Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenencia a Igrexa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A igrexa, lugar de encontro con Cristo - Diferentes experiencias 

- Misión e organización da igrexa 

- A igrexa primitiva: a primeira comunidade 

cristian 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. busca a experiencia dunha persoa 

que encontrara a Cristo na igrexa 

4.1. ten conciencia do vínculo 

indisoluble entre o encontro con Cristo 

e a pertenencia á igrexa 

CCL, CA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. HISTORIA DA IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

32. Valora criticamente a experiencia de plenitude que promete Cristo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. Experiencia da plenitude no encontro con Cristo - Diversas experiencias 

- A historia da igrexa 

- Os comenzos da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. escoita testimonios e debate de 

forma respetuosa acerca da plenitude da 

vida que expresase neles 

4.2. valora criticamente a experiencia 

da plenitude que promete Cristo 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 9. FÉ, ARTE E CULTURA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

33. Identifica na cultura a riqueza e a beleza que xenera a fé 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A experiencia da fé xenera unha cultura - O arte e a cultura cristián 
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4º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
- Deus e o arte 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Intru. aval 

4.3.1. demostra con exemplos ca 

experiencia cristián xenerou cultura ó 

longo da historia 

4.3. identifica na cultura a riqueza e 

a beleza que xenera a fé 

CCL, CSC, 

CEC 

 

4.3.2. defende a influencia da fé no arte, 

o pensamento, os costumes, a educación 

 CCL, CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

 

 

UNIDADE 1: RELIXIONS UNIVERSAIS 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

34. Aprende e memoriza os principáis rasgos comunes das relixions 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.1. As relixions: búsqueda do sentido da vida - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- As relixions universáis 

- A universalidade das relixions 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.1.1. identifica os rasgos principais nas 

relixions monoteístas 

1.1. aprende os principáis rasgos 

comunes das relixions 

CCL, CD, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.1.2. busca información das distintas 

relixions ás preguntas do sentido da vida 

 CCL,CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 2. EXPERIENCIA RELIXIOSA E REVELACIÓN DE DEUS 
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Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

35. Compara e distingue a intervención de Deus na historia dos intentos humanos de resposta á búsqueda da 

vida 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

1.2. A plenitude na experiencia relixiosa: a 

revelación de Deus na historia 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Experiencia relixiosa e revelación de Deus 

- Unha gran experiencia relixiosa 

Estándares de aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

1.2.1. razoa por qué a revelación é a 

plenitude da experiencia relixiosa 

1.2. compara a intervención de Deus 

na historia dos intentos humans de 

respostar á búsqueda do sentido 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

1.2.2. analiza as diferencias entre a 

revelación de Deus e as relixions 

 CCL,CSC, 

SIEP,CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 3. DEUS, HISTORIA E IGREXA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

36. Recoñece e valora as accions de Deus fiel ó longo da historia 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A fidelidade de Deus á alianza có ser human - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias 

- Deus e a historia da igrexa 

- Deus fala a través da historia 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.1.1. identifica e aprecia a fidelidade 

de Deus que se atopa na hª de Israel 

2.1. recoñece e valora as accions de 

Deus fiel ó longo da historia 

CCA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.1.2. toma conciencia e agradece os 

momentos da sua historia nos que 

recoñece a fidelidade de Deus 

 CAA 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 4. EL MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

37. Compara e aprecia a novedade entre o Mesías sufrinte e o Mesías político 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 2. A revelación: Deus interven na historia 

2.1. A figura mesiánica do Servo de Yahveh - Comenzamos e reflexionamos 

- Diversas experiencias 

- A moral católica da vida pública 

- Un mesías político 

Estándares aprendizaxes Criterios avaliación CC Instru. aval 

2.2.1. identifica e clasifica e compara os 

rasgos do Mesías sufrinte e político 

2.2. compara e aprecia a novedade 

entre o Mesías sufrinte e o político 

CCL, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

2.2.2. esforzase por comprender a 

novedade do Mesías sufrinte como 

criterio de vida 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 5. XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

38. Descobre a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a igrexa 

39. Coñece e aprecia a invitación de Xesús a colaborar na sua misión 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 3. Xesucristo, cumplimento da historia da salvación 

3.1. A chamada de Xesús a colaborar con Él xenera 

unha comunidade 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas humans 

- Xesucristo, igrexa e misión 

- Os orixes da igrexa 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru.aval 

3.1.1. localiza e argumenta en textos a 

chamada de Xesús 

3.1. descubre a iniciativa de Cristo 

para formar unha comunidade que 

orixina a igrexa 

CCL, 

CAA 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.1. comprende, identifica e describe a 

misión salvífica de Xesús 

3.2. coñece e aprecia a invitación de 

Xesús a colaborar na sua misión 

CCL, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

3.2.2. identifica persoas que actualizan 

hoxe a misión de Xesús e explica por que 

á continuan 

 CCL, 

CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 6. XESUCRISTO, SACRAMENTO E MATRIMONIO 

 

 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

40. Descubre e valora que Cristo xenera unha forma nova de usar a razón e a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 
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Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser humán 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experienzas 

- O sacramento do matrimonio 

- O amor eterno 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas 

quee exemplizen unha nova forma de 

usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que Cristo 

xenera unha forma nova de usar a 

razón e a liberdade na persoa 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexioar buscando 

o ben ante as eleccións que se lle ofertan 

 
CAA, 

CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diferentes formas de 

vivir a afectividade e prefire á que 

recoñece como máis humana 

 CAA, 

CSC, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 7. IGREXA, MORAL E SEXUALIDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

41. Describe e valora que Cristo xenera unha nova forma de usar a razón, a liberdade e de expresar a 

afectividade da persoa 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.1. A pertenencia a Cristo na igrexa ilumina todas 

as dimensions do ser human 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Experienzas cristians 

- A moral católica da sexualidade 

- Deus crea ó home e á muller 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.1.1. fai xuizos a partir de testemuñas de 

como usar a razón e a liberdade 

4.1. descubre e valora que hai unha 

nova forma de usar a razón e a 

liberdade así como a afectividade 

CCL, 

CAA, 

CEC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.2. ten o hábito de reflexionar 

buscando o ben 

 CAA,CSC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

4.1.3. é conscente das diversas maneiras 

de vivir a afectividade e prefire a mellor 

 CAA, 

CEC,CSC 

Caderno, 

traballo, 

actitude 

 

UNIDADE 8. IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 
 

  Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación)  

42. Distingue ca autoridade está o servizo da verdade 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 



75 

Curso 2021-22 
 

 

 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.2. A autoridade eclesial está ó servizo da verdade - Comenzamos e reflexionamos 

- Experiencias humans 

- A autoridade e a verdade para a igrexa 

- A verdade e a auténtica autoridade 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.2.1. identifica persoas que son 

autoridade na sua vida e explica cómo 

recoñece nelas a verdade 

4.2. distingue ca autoridade está ó 

servizo da verdade 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 

4.2.2. recoñece e valora na igrexa 

distintas figuras que son autoridade polo 

servizo e pola testemuña 

 
CAA, 

CSC, 

CEC 

 

4.2.3. localiza e xustifica acontecementos 

da historia na que a igrexa defende a 

verdade do home 

 CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 9. OS CRISTIANS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 
 

Obxetivos didácticos (baseados nos criterios de avaliación) 

44. Relacioar a misión do cristiano cá construcción do mundo 

CONTIDOS DA UNIDADE EVIDENCIAS 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a igrexa 

4.3. A misión do cristian no mundo: construir a 

civilización do amor 

- Comenzamos e reflexionamos 

- Diferentes experiencias 

- A civilización do amor 

- O futuro de felicidade e salvación 

Estándares aprendizaxe Criterios avaliación CC Instru. aval 

4.3.1. investiga e debate sobre as 

iniciativas eclesiais do seu entorno que 

colaboran na civilización do amor 

4.3. relacioar a misión do cristian coa 

construcción do mundo 

CCL,CD, 

CSC,CEC, 

SIEP 

Caderno, 

traballo, 

actitude 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un 

conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e 

colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a 

relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a 

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na 

resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo 

en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma 

e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva 

científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas 

ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria.  

 

O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de 

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e 

proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e 

constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. 

 

No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir 

documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de 

programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a 

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para 

elaborar proxectos técnicos. 

 

O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións 

dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos 

relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. 

 

O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 

esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores 
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básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. 

Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía 

máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. 

 

Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para 

aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes 

recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito 

seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 

é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de 

información. 

 

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras 

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar 

o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista 

tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas 

técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de 

montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son 

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as 

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de 

información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de 

cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 

información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 
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2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, de 

maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

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

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

desenvolvemento persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 4º de E.S.O. 7 

C.P.I. Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN (Lugo) 

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

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

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

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

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

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

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

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada.  

 

Neste sentido, a comunicación lingüística (CCL) desenvolverase na medida en que o 

alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, 

explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e 

parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de 

resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, 

competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e 

sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade 

tecnolóxica. 

 

A competencia dixital (CD) desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da 

información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e 

para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas 

automáticos. 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender (CAA), as actividades deben permitir que 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 

Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas (CSC) alcanzaranse procurando que o 

alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e 

respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 

desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) conséguese nesta materia a través 
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do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en 

dispositivos, circuítos ou sistemas.  

 

E a conciencia e as expresións culturais (CCEC) reflíctense na análise da influencia dos 

fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 

sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 

desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa 

participación cidadá e co desenvolvemento persoal. 
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4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o 

que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

Tecnoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación  

e 

h 

o 

B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos 

e sen eles. 

B1.2. Tipoloxía de redes. 

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a 

comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas 

fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos 

e sen eles. 

CCL 

CMCCT  

CD 

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 

comunicación entre dispositivos dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

h 

o 

B1.3. Publicación e intercambio de información en 

medios dixitais. 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de 

información dixital con criterios de seguridade e uso 

responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a 

través de internet empregando servizos de 

localización, comunicación intergrupal e xestores de 

transmisión de son, imaxe e datos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables 

a cada situación de risco. 

CD 

CSC 

b 

e 

f 

B1.4. Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de 

programación. 

B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo 

para resolver problemas, utilizando unha linguaxe de 

programación. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

b B1.5. Uso de computadores e outros sistemas de B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de CMCCT  
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Tecnoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

f 

intercambio de información. adquisición e interpretación de datos, e como 

realimentación doutros procesos cos datos obtidos. 
CD 

CAA 
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Bloque 2. Instalacións en vivendas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións 

dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e a súa 

utilización.  

 TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda.  CMCCT 

 CAA   

 TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as 

instalacións dunha vivenda. 

 CCL 

 CMCCT   

 B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía 

axeitada. 

 TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións 

eléctricas, calefacción, subministración de auga e 

saneamento, aire acondicionado e gas. 

 CMCCT 

 CAA   

 TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalacións 

para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia 

enerxética.  

 CMCC 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

  

 B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e valorar 

as condicións que contribúen ao aforro enerxético. 

 TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experimenta e 

analiza o seu funcionamento. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 
  

 B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das 

súas instalacións e dos hábitos de consumo ao aforro 

enerxético. 

 TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo 

enerxético dunha vivenda. 

 CAA 

 CSC  

 CSIEE 
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 Bloque 3. Electrónica 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B3.1. Electrónica analóxica. 

 B3.2. Compoñentes básicos. 

 B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

 B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación 

dun circuíto electrónico e os seus compoñentes 

elementais. 

 TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto 

electrónico formado por compoñentes elementais. 

 CCL 

 CMCCT 

 TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de 

compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e 

transistor. 

 CCL 

 CMCCT 

 e 

 f 

 B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

 B3.4. Uso de simuladores para analizar o 

comportamento dos circuítos electrónicos. 

 B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e 

permitan a práctica coa simboloxía normalizada. 

 TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a 

análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando 

simboloxía axeitada. 

 CD 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 f 

 g 

 B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos.  B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais 

e aplicalos no proceso tecnolóxico. 

 TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos 

básicos deseñados previamente.  

 CMCCT 

 f 

 g 

 B3.6. Electrónica dixital. 

 B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a problemas 

tecnolóxicos básicos. 

 B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra 

de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos 

sinxelos. 

 TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a 

álxebra de Boole. 

 CMCCT 

 TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con 

procesos técnicos. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CAA 

 f 

 g 

 B3.8. Portas lóxicas.  B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 

 TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CAA 
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Bloque 4. Control e robótica 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 B4.1. Sistemas automáticos; compoñentes característicos de 

dispositivos de control. 

 B4.1. Analizar sistemas 

automáticos e describir os 

seus compoñentes 

 TEB4.1.1. Describe os 

compoñentes dos sistemas 

automáticos. 

 CCL 

 CMCCT 

    TEB4.1.2. Analiza o 

funcionamento de 

automatismos en 

dispositivos técnicos 

habituais, diferenciando 

entre lazo aberto e 

pechado. 

 CMCCT 

 CAA 

 f 

 g 

 B4.2. Deseño e construción de robots.  

 B4.3. Graos de liberdade. 

 B4.4. Características técnicas. 

 B4.2. Montar automatismos 

sinxelos. 

 TEB4.2.1. Representa e 

monta automatismos 

sinxelos. 

 CMCCT 

 CAA 

 e 

 g 

 B4.5. O computador como elemento de programación e 

control. 

 B4.6. Linguaxes básicas de programación. 

 B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na 

experimentación con prototipos deseñados. 

 B4.3. Desenvolver un 

programa para controlar un 

sistema automático ou un 

robot e o seu funcionamento 

de forma autónoma. 

 TEB4.3.1. Desenvolve un 

programa para controlar un 

sistema automático ou un 

robot que funcione de 

forma autónoma en función 

da realimentación que 

recibe do contorno. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Bloque 5. Neumática e hidráulica 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 h 

 o 

 B5.1. Análise de sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

 B5.2. Compoñentes. 

 B5.1. Coñecer as principais 

aplicacións das tecnoloxías 

hidráulica e pneumática. 

 TEB5.1.1. Describe as 

principais aplicacións das 

tecnoloxías hidráulica e 

pneumática. 

 CCL 

 CMCCT 

 f 

 h 

 o 

 B5.3. Principios físicos de funcionamento.  B5.2. Identificar e describir as 

características e o 

funcionamento deste tipo de 

sistemas. 

 TEB5.2.1. Identifica e 

describe as características 

e o funcionamento deste 

tipo de sistemas. 

 CCL 

 CMCCT 

 f  B5.4. Simboloxía.  B5.3. Coñecer e manexar con 

soltura a simboloxía 

necesaria para representar 

circuítos. 

 TEB5.3.1. Emprega a 

simboloxía e a 

nomenclatura para 

representar circuítos que 

resolvan un problema 

tecnolóxico. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 e 

 g 

 B5.5. Uso de simuladores no deseño de circuítos básicos. 

 B5.6. Aplicación en sistemas industriais. 

 B5.4. Experimentar con 

dispositivos pneumáticos ou 

simuladores informáticos. 

 TEB5.4.1. Realiza 

montaxes de circuítos 

sinxelos pneumáticos ou 

hidráulicos con 

compoñentes reais ou 

mediante simulación. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 g 

 m 

 B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da 

historia. 

 B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da 

historia.  

 TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis 

importantes que se produciron ao longo da historia da 

humanidade. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 l 

 n 

 B6.2. Análise da evolución de obxectos técnicos e 

tecnolóxicos. Importancia da normalización nos 

produtos industriais. 

 B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante 

a análise de obxectos. 

 TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación 

co contorno, interpretando a súa función histórica e a 

evolución tecnolóxica. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 f 

 l 

 n 

 B6.3. Aproveitamento de materias primas e recursos 

naturais. 

 B6.4. Adquisición de hábitos que potencien o 

desenvolvemento sustentable. 

 B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día.  TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao 

desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de 

obxectos, relacionado inventos e descubertas co 

contexto en que se desenvolven. 

 CCL  

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas, 

económicas e sociais en cada período histórico, 

axudándose de documentación escrita e dixital. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
 

 



Programación didáctica de Tecnoloxía de 4º de E.S.O. 17 

C.P.I. Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN (Lugo) 

4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS 

 

Tema 1: Tecnoloxía e sociedade. 

 

1. Prehistoria. 

2. Idade Antigua. 

3. Idade Media. 

4. Idade Moderna. 

5. Idade Contemporánea 

 

Tema 2: Electrónica analóxica. 

 

1. Conceptos fundamentais previos. 

2. Aplicacións dos compoñentes electrónicos básicos. 

3. Fontes de alimentación. 

4. Circuitos integrados. 

 

Tema 3: Electrónica dixital. 

 

1. Electrónica analóxica e electrónica dixital. 

2. Os sistemas de numeración decimal e binario. 

3. Álxebra de Boole. Funcións e operacións lóxicas 

4. Portas lóxicas. 

5. Circuitos combinacionales e circuitos secuenciais. 

 

Tema 4: Control e robótica. 

 

1.Automatismos e robots. 

2.Sistemas de control. 

3.Elementos dun sistema de control. 

4.Os robots. Graos de liberdade. 

5.Os robots e a súa programación. 

6.Tarxetas de control e a súa programación. 

7.A tarxeta Arduino.  

8.Como conectar a placa Arduino ao computador 

 

Tema 5: Tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

1. Comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2. Modulación da señal inalámbrica. 
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3. Radiodifusión. 

4. Televisión. 

5. Telefonía fixa. 

6. Telefonía móvil. 

7. Comunicación por satélite. 

8. O sistema GPS 

9. Redes de comunicación de datos. 

10. Internet. 

 

Tema 6: Instalacións en vivendas. 

 

1. Arquitectura bioclimática. 

2. Instalacións eléctricas en vivendas. 

3. Instalacións de gas en vivendas. 

4. Instalacións de calefacción en vivendas. 

5. Instalacións de auga fría e quente sanitaria. 

6. Instalacións de augas residuais. 

7. Instalacións de aire acondicionado en vivendas. 

8. Domótica. Instalacións de voz e datos. Televisión. 

 

Tema 7: Neumática e hidráulica. 

 

1.Neumática e hidráulica. Aplicación en sistemas industriais. 

2.Fluidos. Principios físicos de funcionamento. 

3.Circuitos neumáticos. Elementos compoñentes. 

4.Producción e tratamento do aire comprimido. 

5.Distribución. 

6.Actuadores neumáticos: os cilindros. 

7.Válvulas. 

8.Resume de simboloxía neumática. 

9.Circuitos neumáticos característicos. 

10.Sistemas hidráulicos. 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Considerando o calendario escolar e que a materia ten 3 sesións semanais, o total de sesións 

no curso estará en torno ás 100 sesións. Arredor do 10% das sesións perderíanse por diversos motivos 

(excursións, actividades complementarias, …), quedándonos as seguintes sesións efectivas por 

avaliación: 
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 Avaliación Número de sesións 

 Primeira avaliación 34 

 Segunda avaliación 34 

 Terceira avaliación (final) 22 

 

 A partir de todo isto, establécese a seguinte temporalización da materia: 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

P
ri

m
ei

ra
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 Bloque 6: Tecnoloxía e 

sociedade. 
Tema 1: Tecnoloxía e sociedade. 2 sesións 

3
4
 s

es
ió

n
s 

Bloque 3: 

Electrónica 

Tema 2: Electrónica analóxica. 14 sesións 

Tema 3: Electrónica dixital 14 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

S
eg

u
n

d
a
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 

 

Bloque 4: Control e 

robótica. 

 

Tema 4: Control e robótica. 15 sesións 

3
4
 s

es
ió

n
s 

Bloque 1: Tecnoloxías 

da información e a 

comunicación 

Tema 5: Tecnoloxías da información 

e a comunicación. 
15 sesións 

Exames escritos e corrección 4 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

T
er

ce
ir

a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 Bloque 2: Instalacións 

en vivendas. 
Tema 6: Instalacións en vivendas. 9 sesións 

2
2
 s

es
ió

n
s 

Bloque 5: Neumática e 

hidráulica 

Tema 7: Neumática e hidráulica. 9 sesións 

Exames escritos e corrección 4 sesións 
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4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de 

aprendizaxe, son os seguintes: 

 

Tema 1: Tecnoloxía e sociedade. 

 

 TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa 

función histórica e a evolución tecnolóxica 

 

Tema 2: Electrónica analóxica. 

 

 TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes 

elementais. 

 TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previamente. 

 

Tema 3: Electrónica dixital. 

 

 TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. 

 TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 

 

Tema 4: Control e robótica. 

 

 TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 

 TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. 

 

Tema 5: Tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na 

comunicación con fíos e sen eles. 

 TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de internet empregando 

servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos. 
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 TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver problemas, 

utilizando unha linguaxe de programación. 

 

Tema 6: Instalacións en vivendas. 

 

 TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 

 TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda. 

 TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 

subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 

 

Tema 7 Neumática e hidráulica. 

 

 TEB5.2.1. Identifica e describe as características e o funcionamento deste tipo de 

sistemas. 

 TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que resolvan 

un problema tecnolóxico. 

 

 

4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas 

directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a desenvolver, etc... 

 Probas prácticas diante do ordenador ou no taller. 

 Probas orais. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do caderno de clase. 
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 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas na 

clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da integración no 

grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa. 
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5. METODOLOXÍA 

 

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades: 

 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se 

aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate 

a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a tratar, realizar 

unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de 

que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre 

un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, 

ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a 

e da clase en xeral. Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a 

información que necesita para favorecer aprendizaxes significativas e funcionais. 

 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o 

alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de 

temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 

o Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, incluíndo a 

fase de deseño, planificación e construción. 

 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas 

coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán tanto os 

contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

 Actividades de síntese-resume: Para que o alumnado estableza a relación entre os 

distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar mapas 

conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume. 
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 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou 

que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a desenrolar os 

contidos de reforzo. 

 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de 

aprendizaxe realizaranse actividades como a procura de información en outras fontes das 

proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 

 Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e 

sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores. 

 

Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón que haberá que 

axustalas ás características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 

O uso de programas de simulación virtual é unha ferramenta moi utilizada en moita 

actividades tecnolóxicas, así, nesta materia esta ferramenta é moi útil e deberase usar para verificar o 

funcionamento de sistema tecnolóxicos e afianzar os contidos teóricos. 

 

Consecuentemente, o uso de computadores é moi importante xa que, á parte dos programas de 

simulación, hai contidos onde o computador é de uso obrigatorio. 

 

Con todo iso debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativo, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao alumnado e aos seus intereses de tal 

maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En 4º de ESO temos o programa E-Dixgal, o Departamento de Tecnoloxía participa en dito 

programa polo que os libros e demais materias deste curso serán preferentemente en formato dixital e 

empregarán esta nova plataforma. Non hai libro de texto físico. 

 

O alumnado disporá dun ordenador portátil de uso persoal como parte do programa E-Dixgal. 

 

 O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo ou na aula de tecnoloxía 

segundo os contidos ou prácticas que se queiran traballar. Outros recursos que se poden utilizar son a 

proxección de películas de vídeo e a utilización do encerado dixital. 

  

Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros 

recursos existentes no centro (aula de tecnoloxía, departamento, biblioteca, etc...). 

 

O alumnado precisará o seguinte material individual: 

 

o Calculadora científica. 

o Memoria USB. 

o Ordenador nas aulas de informática e multimedia. 

o Caderno para apuntes e realización de exercicios escritos. 

o Material de debuxo, se procede. 

o Bolígrafos, lápiz e goma. 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN 

 

7.1.1. Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última 

destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario para o alumnado que non acade 

cualificación positiva na primeira convocatoria de xuño. 

 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo necesario obter 

unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 

 

7.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Neste curso terase en conta a seguinte ponderación en función do instrumento de avaliación 

utilizado. 
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Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán 

numerados, e indicarase, se procede, a valoración de cada un, o 

desconto por faltas de ortografía, o tempo para a realización da 

proba, etc... 

40% 
Probas prácticas: Valorarase o manexo do ordenador e 

os programas que forman parte do currículo, o manexo das 

ferramentas e materiais no taller, o respecto das normas de 

seguridade, etc... 

Probas orais: Terase en conta a capacidade discursiva, 

o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

Traballos feitos individualmente: Terase en conta a 

calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a 

variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 

indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 

etc... 40% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos 

proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, 

o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a participación 

no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización dos 

“deberes”, a presentación do caderno de clase, as preguntas que 

se formulan, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e 

interese pola materia, a creatividade e investigación persoal, 

etc... 

20% 

 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

 

 

onde: 
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 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

No caso de que nunha avaliación non se realizara ningún traballo (individual ou en grupo) 

aplicaríase ás probas realizadas (escritas, prácticas ou orais) unha ponderación do 80%, e viceversa, 

polo que a nota calcularíase da seguinte maneira: 

 

 

onde: 

 

 T: Nota media dos traballos ou probas escritas, prácticas e orais. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

 

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a 

ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5. 

 

Poderanse realizar ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

Superarase a materia cando a media aritmética das cualificacións finais de cada avaliación 

sexa como mínimo un 5. Poderase realizar unha proba final que recolla os contidos de todo o 

curso, debendo obter nesta proba como mínimo un 5 para aprobar a materia. 
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8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

A reflexión sobre a propia práctica docente é a mellor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

 

Neste sentido, no departamento de Tecnoloxía utilizaranse os seguintes indicadores para 

avaliar o proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

A.-Preparación do ensino da materia 

 

A.1.- Domina os contidos da materia e o marco curricular. 

A.2.- Coñece as características, coñecementos e experiencias do alumnado. 

A.3.- Domina a didáctica da materia. 

A.4.- Organiza os contidos e os estándares de aprendizaxe de maneira coherente co marco 

curricular e as particularidades do alumnado. 

A.5.- As estratexias de avaliación son coherentes cos estándares de aprendizaxe, e permiten 

demostrar a todo o alumnado o aprendido. 

 

B.- Creación dun ambiente propicio para a aprendizaxe 

 

B.1.- Establece un clima de relacións de aceptación, equidade, confianza, solidariedade e 

respecto. 

B.2.- Manifesta altas expectativas sobre as posibilidades de aprendizaxe e desenvolvemento de 

todos os seus alumnos. 

B.3.- Establece e mantén formas consistentes de convivencia na aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de traballo e dispón os espazos e recursos en función 

das aprendizaxes. 

 

C.- Ensino para a aprendizaxe de todo o alumnado 

 

C.1.- Comunica de forma clara e precisa os obxectivos e contidos da materia 

C.2.- As estratexias de ensino son coherentes, motivadoras e significativas para o alumnado 
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C.3.- O contido da clase é tratado con rigorosidade conceptual e é comprensible para o 

alumnado. 

C.4.- Utiliza metodoloxías baseadas nas TIC. 

C.5.- Optimiza o tempo dispoñible para o ensino. 

C.6.- Promove o desenvolvemento do pensamento. 

C.7.- Avalía e recolle o proceso de comprensión e ampliación dos contidos por parte do 

alumnado. 

 

D.- Responsabilidades profesionais como profesor 

 

D.1.- O profesor reflexiona sistematicamente sobre a súa práctica. 

D.2.- Constrúe relacións profesionais e de equipo cos seus compañeiros. 

D.3.- Asume responsabilidades na orientación do seu alumnado. 

D.4.- Propicia relacións de colaboración e respecto cos pais. 

D.5.- Manexa información actualizada sobre a súa profesión, o sistema educativo e normativa 

vixente. 

D.6.- Participa e comprométese con Proxecto Educativo do centro. 

D.7.- Organiza e participa nas actividades colectivas do centro. 

 

Os instrumentos para avaliar os anteriores indicadores poderían ser algúns dos seguintes, 

segundo o caso: 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente. 

 Análise do cumprimento dos diversos aspectos da programación (obxectivos, contidos, 

metodoloxía,...). 

 Análise dos resultados académicos. 

 Reunións entre o profesorado. 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

9.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, polo que implicará un 

seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o curso. En cada 

avaliación intentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación anterior, de 

maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 

Tamén se poderán realizar ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

 

Ao longo do curso aos/ás alumnos/as entregaráselles unha serie de exercicios de repaso dos 

temas da materia pendente, que os entregarán ao/á xefe/a do departamento segundo unhas datas 

establecidas para a súa corrección. No caso de que o profesor/a o estime necesario, poderá realizarse 

unha proba, ben escrita ou oral, e será un método de avaliación que se terá en conta para superar a 

materia. 

 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se indicarán 

puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se terá en conta para 

superar a materia. 

 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas debidamente 

xustificadas. 

 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no calendario de 

exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación positiva tería unha 

convocatoria extraordinaria en setembro para poder acadar os mínimos esixibles e superar a materia. 
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10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para 

construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá repercusión na 

cualificación da materia. 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 

recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 

o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co 

profesorado).  
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11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O 

ALUMNADO REPETIDOR 

 

Para o alumnado repetidor que obtivera una avaliación negativa nesta materia establecerase un 

plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no curso anterior. Este plan, en 

función das características do alumnado, poderá consistir nas seguintes actividades: 

 

 Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán mensualmente, entre 

os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

 

 Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo departamento, 

unha vez por semana. A asistencia será voluntaria. 

 

A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se estableza en 

cada caso. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas 

previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de 

traballo e o seu estilo de aprendizaxe. 

 

Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de 

moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o 

mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de 

aprender. 

 

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver o 

máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos un seguimento o 

máis personalizado posible co fin de que cada alumno/a desenvolva ó máximo as súas 

potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos de alumnos/as que requiran unha atención 

especial referente ao seu proceso de aprendizaxe ou comportamental, incorporaranse actividades 

específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta 

situación ao titor ou á titora correspondente. 

 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

 

Axustar a resposta educativa para este alumnado supón ter claro cales son as necesidades 

educativas que presenta. Pódese afirmar que, en xeral: 

 

 Precisa dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto 

educativo enriquecido e dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

 Require do acceso a recursos e materiais adicionais, que deben ser planificados 

especificamente. 

 Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é conveniente 

que, cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea seguro e satisfeito coa tarefa 

realizada. 

 Precisa participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e ter a 

oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 
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 Élle imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e orixinais, máis 

cá repetición dos contidos. 

 Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación no 

manexo das relacións interpersoais e sociais. 

 

En consecuencia, a sobredotación precisa, por un lado, unha resposta diferenciada e 

diversificada, con estratexias de ensinanza e aprendizaxe de acordo cos recursos intelectuais que 

manexan as persoas que a manifestan. Pero por outro lado, tamén precisa que esa resposta 

diferenciada sexa consecuencia dun continuo de medidas graduais que teñen o seu inicio nas medidas 

de atención á diversidade recollidas nos documentos institucionais do centro. As estratexias 

empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 

 

12.1.1. Medidas de enriquecemento 

 

Estas medidas baséase na individualización da ensinanza e consisten en deseñar programas 

axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se manteñen co seu grupo 

clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias negativas na súa socialización. En 

ocasións, o enriquecemento tense entendido como a elaboración de programas paralelos aos 

ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a eles e que non tiñan conexión coas actividades que 

realizaba o resto da clase.  

 

A día de hoxe recoméndase optar por axustes no programa ordinario, é dicir, por adaptacións 

do currículo que se acomoden ás súas necesidades concretas de aprendizaxe e desenvolvemento e que 

serán tanto máis significativas canto maiores sexan esas necesidades educativas. 

 

Como todas as medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas de maneira integral, 

que van desde as medidas máis xerais nos documentos do centro, pasando polas adaptacións da aula 

(na metodoloxía, nos materiais, nos agrupamentos, etc.) ata chegar á adaptación curricular 

individualizada, que está suxeita a unha regulación específica establecida na nosa normativa. 

 

Na elaboración das adaptacións curriculares individuais de alumnado con sobredotación, o 

máis frecuente é o uso de dous tipos de estratexias: 
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 As adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: consisten en 

aumentar a cantidade  de contidos por aprender nunha ou varias áreas. 

 A ampliación curricular de enriquecemento horizontal: o aumento cuantitativo de 

contidos queda nun segundo lugar, mentres que prevalece a súa profundidade e a realización de 

interconexións entre os contidos que se aprenden. 

 

12.1.2. Traballo por proxectos 

 

A proposta dun enfoque metodolóxico por proxectos facilitará a permanencia no programa do 

grupo, a interdisciplinariedade tan efectiva neste tipo de alumnado e a posibilidade dun avance 

persoal acorde coas propias capacidades. 

 

12.1.3. Medidas de aceleración  

 

Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional baséase 

fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se considere que os 

obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén se é 

unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu desenvolvemento persoal. 

 

É unha medida que aparece recollida na lexislación galega con dúas posibilidades: 

 

 Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 

 Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria.  

 

Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de atención 

menos excepcionais, o alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional e social, xa que do 

contrario pode aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
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13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 

 

13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o obxectivo 

fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 

estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a 

realización individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado. 

 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para 

que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os seguintes: 

 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir 

os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

 Responsabilidade no consumo. 

 Responsabilidade coa sociedade. 

 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

 Aprender a ser respectuoso co entorno. 

 Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, 

de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as 

persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 

 Sensibilidade cas/cos demais. 

 Solidariedade e cooperación. 

 Amizade. 

 Civismo. 
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D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado 

se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 

 Autocoñecemento. 

 Autocontrol das emocións. 

 Aceptación das normas. 

 Alegría e optimismo. 

 

 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

 Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa Tecnoloxía. 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 Elaboración dun vocabulario específico de Tecnoloxía. Nun caderno iranse anotando os 

diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 
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13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que saiba utilizar un 

editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula realmente facilite o 

seu traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado están recollidos no plan de 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación do centro e móstranse a 

continuación: 

 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa con 

preguntas, co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. A pizarra 

dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de 

materiais didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan. 

 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación do/a 

profesor/a, algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital animacións, 

imaxes, vídeos, etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en Internet.  

 

► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos foron 

realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta serve de 

repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran corrixir ou engadir 

algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, corrixe e valora. 

 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios estudantes 

por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios que realizaron en 

formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de documentos para proxectar os 

exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar e 

explicitar valores, etc...  
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► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 

nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros centros, 

profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

 

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a 

pode encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns 

poden ser autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. 

 

Por outro lado, a propia natureza da materia e o seu currículo implica un tratamento das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación moito máis profundo e específico que calquera outra das 

materias que curse o alumnado. 

 

 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de 

Tecnoloxía, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para 

impartir a materia. 

► Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

► Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos/as no centro. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto lingüístico 

serán as seguintes: 

 

► Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia. 

► Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 

educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

► Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

► Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Non se ten previsto realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar no curso. 
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15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 

Ao finalizar o curso, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán os 

seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

 

D) Motivos das modificación feitas. 

 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 

 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias, modificarase a anterior táboa segundo os 

resultados obtidos. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un 

conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e 

colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a 

relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a 

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na 

resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo 

en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma 

e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva 

científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas 

ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria.  

 

O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de 

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e 

proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e 

constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. 

 

No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir 

documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de 

programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a 

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para 

elaborar proxectos técnicos. 

 

O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións 

dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos 

relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. 

 

O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 

esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores 
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básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. 

Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía 

máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. 

 

Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para 

aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes 

recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito 

seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 

é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de 

información. 

 

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras 

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar 

o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista 

tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas 

técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de 

montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son 

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as 

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de 

información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de 

cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 

información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 
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2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, de 

maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

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

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

desenvolvemento persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

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

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

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

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

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

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

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

A contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada.  

 

Neste sentido, a comunicación lingüística (CCL) desenvolverase na medida en que o 

alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, 

explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e 

parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de 

resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, 

competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e 

sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade 

tecnolóxica. 

 

A competencia dixital (CD) desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da 

información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e 

para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas 

automáticos. 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender (CAA), as actividades deben permitir que 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 

Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas (CSC) alcanzaranse procurando que o 

alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e 

respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 

desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) conséguese nesta materia a través 
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do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en 

dispositivos, circuítos ou sistemas.  

 

E a conciencia e as expresións culturais (CCEC) reflíctense na análise da influencia dos 

fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 

sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 

desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa 

participación cidadá e co desenvolvemento persoal. 
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4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 

 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o 

que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro 

alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 o 

 B1.1. Políticas de seguridade para a protección do 

individuo na interacción coa rede. Contrasinais. 

Condutas e hábitos seguros. 

 B1.2. Intercambio e publicación de información dixital 

na rede. Seguridade e responsabilidade no uso dos 

servizos de publicación. 

 B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a 

protección do individuo na súa interacción na rede.  

 TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

contornos virtuais. 

 CD 

 CSC 

 TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da información persoal. 

 CD 

 CMCCT. 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.3. Dereitos de propiedade intelectual e de 

explotación dos materiais aloxados na web. Tipos de 

licenzas de distribución. 

 B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación 

de información dixital con criterios de seguridade e uso 

responsable. 

 TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade 

sobre conceptos como a propiedade e o intercambio 

de información. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 g 

 h 

 B1.4. Propiedade e distribución do software e da 

información. Tipos de licenzas de uso e distribución. 

 B1.5. Identidade dixital, privacidade e seguridade. 

 B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos 

materiais aloxados na web. 

 TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega 

coñecendo a importancia da identidade dixital e os 

tipos de fraude da web. 

 CD 

 CAA 

 CSC 
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 i 

 m 

 ñ 

Desenvolvemento de actitudes de protección activa 

ante dos intentos de fraude. 
 TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos 

a dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 

 CD 

 CSC 

 CCEC 
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Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f  B2.1. Funcións de configuración dos equipamentos 

informáticos. 

 B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, 

identificando os elementos que os configuran e a súa 

función no conxunto.  

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de 

organización e almacenamento da información. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema 

operativo e de accesibilidade do equipamento 

informático. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.2. Instalación e eliminación de software de 

propósito xeral. 

 B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software 

de propósito xeral. 

 TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos 

sistemas operativos e ás aplicacións e os programas 

vinculados a estes. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 a 

 f 

 B2.3. Utilización de software de comunicación entre 

equipamentos e sistemas. 

 B2.3. Utilizar software de comunicación entre 

equipamentos e sistemas. 

 TICB2.3.1. Administra o equipamento con 

responsabilidade e coñece aplicacións de 

comunicación entre dispositivos. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.4. Arquitectura dun computador: compoñentes 

básicos e características. 

 B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 

identificando os seus compoñentes básicos, e describir 

as súas características. 

 TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes 

físicos dun computador, as súas características 

técnicas e as conexións entre eles. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.5. Elementos e sistemas para a comunicación con 

fíos e sen eles. 

 B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que 

configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

 TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na 

comunicación entre dispositivos dixitais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 
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Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 a 

 o 

 B3.1. Procesos de produción de documentos con 

aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. 

Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

 B3.2. Formatos abertos e estándares de formato na 

produción de documentación. 

 B3.3. Operacións básicas en follas de cálculo. 

Creación de gráficos. Elaboración de informes 

sinxelos. 

 B3.4. Organización da información en bases de datos. 

Realización de consultas básicas e xeración de 

documentos. 

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 

para a produción de documentos. 

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto 

con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión 

de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras 

posibilidades de deseño, e interactúa con outras 

características do programa. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego 

de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 

numéricos e gráficos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSIEE 

 TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a 

súa funcionalidade para consultar datos, organizar a 

información e xerar documentos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 c 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B3.5. Tipos de presentacións e estrutura do contido. 

Deseño da estrutura e de elementos gráficos 

adecuados para o público obxectivo. Importación de 

elementos multimedia, de imaxes e de gráficos. 

 B3.6. Edición e montaxe de materiais audiovisuais a 

partir de fontes diversas. Captura de imaxe, de audio e 

de vídeo, e conversión a outros formatos. 

 B3.7. Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición, 

saturación, luminosidade e contraste. Resolución e 

formatos. 

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 

desenvolver capacidades para integralos en diversas 

producións. 

 TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e 

texto na elaboración de presentacións, adecuando o 

deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público 

obxectivo a quen vai dirixido. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 CSC 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, 

audio e vídeo, edita a información mediante software 

específico e crea novos materiais en diversos 

formatos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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Bloque 4. Seguridade informática 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 f 

 B4.1. Procedementos de intercambio de información 

entre dispositivos físicos de características técnicas 

diversas.  

 B4.2. Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións 

e datos. Hábitos de protección. 

 B4.3. Medidas de seguridade activa e pasiva. 

Actualización do software. Antivirus e devasas. 

 B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva 

na protección de datos e no intercambio de 

información. 

 TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e 

características técnicas, de conexión e de intercambio 

de información entre eles.  

 CD 

 CMCCT. 

 TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega 

hábitos de protección adecuados. 

 CD 

 CMCCT. 

 TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do 

software e do emprego de antivirus e de devasas para 

garantir a seguridade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 
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Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 f 

 B5.1. Compartición de recursos en redes locais e en 

internet. 

 B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 

información coñecendo as características da 

comunicación ou da conexión entre eles.  

 TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir 

recursos en redes locais e virtuais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSC 

 a 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas.  B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren 

información textual, numérica, sonora e gráfica. 

 TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e 

gráficos en estruturas hipertextuais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os 

protocolos de publicación, baixo estándares 

adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B5.4. Creación e publicación na web. Estándares de 

publicación. 

 B5.5. Traballo colaborativo con servizos na nube e 

coas ferramentas das TIC de carácter social. 

 B5.3. Coñecer os estándares de publicación e 

empregalos na produción de páxinas web e coas 

ferramentas das TIC de carácter social. 

 TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 

ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os 

propios. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B6.1. Creación e publicación na web de materiais 

multiplataforma accesibles.  

 B6.2. Recursos e plataformas de formación a distancia, 

emprego e saúde.  

 B6.3. Administración electrónica e comercio 

electrónico: intercambios económicos e seguridade. 

 B6.4. Sincronización entre dispositivos móbiles e 

computadores. 

 B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que 

permitan a accesibilidade ás producións desde 

diversos dispositivos móbiles. 

 TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten 

a accesibilidade á información multiplataforma. 

 CD 

 CMCCT. 

 CSIEE 

 TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que 

ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un 

dispositivo móbil e outro dispositivo. 

 CD 

 CMCCT. 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B6.5. Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal 

na interacción en redes sociais. 

 B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos 

adecuados no uso e no intercambio da información a 

través de redes sociais e plataformas. 

 TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con 

criterios de seguridade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 f 

 m 

 ñ 

 B6.6. Utilización de canles de distribución de contidos 

multimedia para distribución de materiais propios. 

 B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns 

información en canles de contidos multimedia, 

presentacións, imaxe, audio e vídeo. 

 TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos 

multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos 

noutras producións. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 
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4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS 

 

Tema 1: Hardware e software. Redes. 

 

1. Hardware e software 

2. O hardware do computador 

Placa base 

Microprocesador 

Conectores internos e portos 

Memorias 

Unidades de almacenamento internas e externas 

3. O software do computador 

BIOS 

Sistemas operativos 

Programas e aplicacións 

4. A estrutura física e lóxica da información 

A estrutura lóxica do disco duro 

O sistema de ficheiros 

Archivos e cartafoles 

5. Hardware e software nos dispositivos móviles 

Sistemas operativos dos dispositivos móviles 

Aplicacións dos dispositivos móviles 

6. Qué é unha rede informática 

7. O tamaño das redes 

8. Propiedade das redes 

9. Redes entre iguais e redes cliente-servidor 

10. As topoloxías 

11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 

A fibra óptica 

A tecnoloxía Wi-Fi 

12. Elementos típicos dunha rede LAN 

A tarxeta de rede 

O switch ou conmutador 

O router ou enrutador 

13. O protocolo de comunicación TCP/IP 

14. Enrutamento ou porta de enlace 

15. Os servizos TCP/IP 

O servizo DNS de resolución de nomes 

Os servidores de porto fixo: HTTP, FTP, POP3, etc. 
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Tema 2: Software ofimático. 

 

1. Organización, deseño e produción de información dixital 

2. Presentación de traballos: consellos prácticos 

3. Procesadores de texto 

Entorno de traballo de Writer 

Entorno de traballo de Word 

Sangrías 

Columnas 

Configurar unha páxina 
4. Presentacións 

Cómo debe ser unha presentación 

A fiestra de PowerPoint 

A fiestra de Impress 

5. Follas de cálculo 

Aspecto dunha folla de cálculo 

Operadores, fórmulas e funcións 

Gráficos 

6. Xestores de bases de datos 

Elementos dunha base de datos 

 
 

Tema 3: Creación e edición de contidos multimedia. 

 

1. Ferramentas de creación de contidos multimedia 

2. Imaxes de mapa de bits 

Características 

Formatos dos archivos de imaxe de mapa de bits 

Programas de edición gráfica e visores 

Programas de edición gráfica on-line 

GIMP 2.8.16 

3. Imaxes vectoriais 

Aplicacions das imaxes vectoriais 

Deseño artístico ou gráfico 

Debuxo técnico 

Formatos dos arquivos de imaxe vectorial 

Inkscape 

SketchUp 

4. Edición de audio 

O son: grabación, captura e reprodución 



Programación didáctica de Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 4º de E.S.O. 19 

C.P.I. Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN  (Lugo) 

Programas de reprodución, conversión e edición de audio 

Compresión: os códecs 

Formatos dos arquivos de audio 

Audacity 

O respeto á propiedade intelectual 

5. Edición de vídeo 

Reproductores de vídeo e canles de distribución 

Descargar vídeos de Internet 

Formatos e compresión de vídeo 

Programas de edición de vídeo 

Grabar vídeos da actividade da pantalla: screencast 

 

Tema 4:Seguridade informática. 

 

1. Seguridade activa e seguridade pasiva 

2. Seguridade na máquina 

Amenazas á máquina: software malicioso 

Tipos de software malintencionado ou malware 

Máis terminoloxía 

Software para protexer a máquina: seguridade informática 

3. Seguridade nas persoas 

Amenazas á persoa ou á súa identidade 

Software para proteger á persoa 

A nosa actitude, a mellor proteción 

4. A identidade dixital. Certificados dixitais 

5. A propiedade e a distribución do software e a información 

Licenzas informáticas 

Intercambio de software: redes P2P 

 

 

Tema 5: Internet.Redes sociais. 

 

1. Qué é Internet? 

2. Cómo viaxa a información por Internet 

3. O mundo electrónico 

4. Ferramentas colaborativas: repositorios de documentos 

5. Redes sociais 

6. Exemplos de repositorios de documentos 
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7. Ferramentas colaborativas: aplicacións e suites ofimáticas on-line 

8. Exemplos de aplicacións e suites ofimáticas on-line 

9. Exemplos de redes sociais 

 

 

 

 

Tema 6:Publicación e difusión de contidos. 

 

1. Páxinas web:Clasificación e funcionamento 

2. Ferramentas de publicación: xestores de contidos 

3. A linguaxe HTML 

4. Editores de páxinas web 

5. Aloxamento e transferencia de ficheiros 

Aloxamento de sitios web 

Transferencia de ficheiros 

6. Criterios de deseño. Estándares de publicación 

Estándares de publicación e accesibilidade da información 
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4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Considerando o calendario escolar e que a materia ten 3 sesións semanais, o total de sesións 

no curso estará en torno ás 100 sesións. Arredor do 10% das sesións perderíanse por diversos motivos 

(excursións, actividades complementarias, …), quedándonos as seguintes sesións efectivas por 

avaliación: 

 Avaliación Número de sesións 

 Primeira avaliación 36 

 Segunda avaliación 31 

 Terceira avaliación (final) 25                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 A partir de todo isto, establécese a seguinte temporalización da materia: 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

P
ri

m
ei

ra
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 2: 

Computadores, 

sistemas operativos e 

redes. 

Tema 1: Hardware e software. 

Redes. 
10 sesións 

3
6
 s

es
ió

n
s 

Bloque 3: 

Organización,deseño e 

produción de 

información dixital 

Tema 2: Software ofimático. 22 sesións 

Exames  e corrección 4 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

S
eg

u
n

d
a
 a

v
a
li

a
ci

ó
n

 Bloque 3: 

Organización,deseño e 

produción de 

información dixital 

Tema 3: Creación e edición de 

contidos multimedia. 
21sesións 

3
1
 s

es
ió

n
s 

Bloque 1: Ética e 

estética na interacción 

en rede. 

Tema 4: Seguridade informática. 

 
6 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

T
er

ce
ir

a
 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 6: Internet, 

redes sociais e 

interconexión. 

Tema 5: Internet. Redes sociais. 10 sesións 

2
5
 s

es
ió

n
s 

Bloque 5: Publicación e 

difusión de contidos. 

Tema 6: Publicación e difusión de 

contidos. 
11 sesións 

Exames e corrección 4 sesións 
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4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de 

aprendizaxe, son os seguintes: 

 

Tema 1: Hardware e software.Redes. 

 

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información 

 TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do 

equipamento informático. 

 TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 

características técnicas e as conexións entre eles. 

 

Tema 2: Software ofimático. 

 

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que 

facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e 

interactúa con outras características do programa. 

 TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar 

datos, organizar a información e xerar documentos. 

 

Tema 3: Creación e edición de contidos multimedia. 

 

 TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, 

adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información 

mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos. 

 

Tema 4: Seguridade informática. 

 

 TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e 

de intercambio de información entre eles. 
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 TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 

 

Tema 5: Internet.Redes sociais. 

 

 TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información 

multiplataforma. 

 TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 

 

 

Tema 6: Publicación e difusión de contidos. 

 

 TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares 

adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade. 

 TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter 

social e xestiona os propios. 
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4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados 

de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas 

directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a desenvolver, etc... 

 Probas prácticas diante do ordenador ou no taller. 

 Probas orais. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do caderno de clase. 

 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas na 

clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da integración no 

grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa. 
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5. METODOLOXÍA 

 

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades: 

 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se 

aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate 

a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a tratar, realizar 

unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de 

que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre 

un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, 

ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a 

e da clase en xeral. Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a 

información que necesita para favorecer aprendizaxes significativas e funcionais. 

 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o 

alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de 

temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 

o Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, incluíndo a 

fase de deseño, planificación e construción. 

 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas 

coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán tanto os 

contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

 Actividades de síntese-resume: Para que o alumnado estableza a relación entre os 

distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar mapas 

conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume. 
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 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou 

que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a desenrolar os 

contidos de reforzo. 

 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de 

aprendizaxe realizaranse actividades como a procura de información en outras fontes das 

proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 

 Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e 

sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores. 

 

Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón que haberá que 

axustalas ás características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 

O uso de programas de simulación virtual é unha ferramenta moi utilizada en moita 

actividades tecnolóxicas, así, nesta materia esta ferramenta é moi útil e deberase usar para verificar o 

funcionamento de sistema tecnolóxicos e afianzar os contidos teóricos. 

 

Consecuentemente, o uso de computadores é moi importante xa que, á parte dos programas de 

simulación, hai contidos onde o computador é de uso obrigatorio. 

 

Con todo iso debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativo, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao alumnado e aos seus intereses de tal 

maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 

 



Programación didáctica de Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 4º de E.S.O. 27 

C.P.I. Plurilingüe TINO GRANDÍO de GUNTÍN  (Lugo) 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En 4º de ESO temos o programa E-Dixgal, o Departamento de Tecnoloxía participa en dito 

programa polo que os libros e demais materias deste curso serán preferentemente en formato dixital e 

empregarán esta nova plataforma. Non hai libro de texto físico. 

 

O alumnado disporá dun ordenador portátil de uso persoal como parte do programa E-Dixgal. 

 

 O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo ou na aula de tecnoloxía 

segundo os contidos ou prácticas que se queiran traballar. Outros recursos que se poden utilizar son a 

proxección de películas de vídeo e a utilización do encerado dixital. 

 

Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros 

recursos existentes no centro (aula de tecnoloxía, departamento, biblioteca, etc...). 

 

O alumnado precisará o seguinte material individual: 

 

o Calculadora científica. 

o Memoria USB. 

o Ordenador nas aulas de informática e multimedia. 

o Caderno para apuntes e realización de exercicios escritos. 

o Material de debuxo, se procede. 

o Bolígrafos, lápiz e goma. 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN 

 

7.1.1. Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última 

destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario para o alumnado que non acade 

cualificación positiva na primeira convocatoria de xuño. 

 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito e/ou práctico, sendo 

necesario obter unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 

 

 

 

 

7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Neste curso terase en conta a seguinte ponderación en función do instrumento de avaliación 

utilizado. 
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Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán 

numerados, e indicarase, se procede, a valoración de cada un, o 

desconto por faltas de ortografía, o tempo para a realización da 

proba, etc... 

40% 
Probas prácticas: Valorarase o manexo do ordenador e 

os programas que forman parte do currículo, o manexo das 

ferramentas e materiais no taller, o respecto das normas de 

seguridade, etc... 

Probas orais: Terase en conta a capacidade discursiva, 

o rigor científico, a linguaxe utilizada, etc... 

Traballos feitos individualmente: Terase en conta a 

calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a 

variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 

indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, 

etc... 40% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos 

proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, 

o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a participación 

no grupo, a capacidade discursiva da exposición, etc... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización dos 

“deberes”, a presentación do caderno de clase, as preguntas que 

se formulan, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e 

interese pola materia, a creatividade e investigación persoal, 

etc... 

20% 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

 

NOTA = 0,4 x P + 0,4 x T + 0,2 x A  

 

onde: 

 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 
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 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

No caso de que nunha avaliación non se realizara ningunha proba (nin escrita nin práctica) 

aplicaríase aos traballos feitos unha ponderación do 80% ,e a nota calcularíase da seguinte maneira: 

 

NOTA = 0,8 x T + 0,2 x A  

 

onde: 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

Se na avaliación non se fixeran traballos prácticos sería no apartado de probas de avaliación 

onde se aplicaría o dito 80 % de ponderación.  

 

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a 

ponderación a cada instrumento de avaliación, é igual ou superior a 5. 

 

É requisito para aprobar unha avaliación a entrega dos traballos prácticos realizados, dentro do 

prazo establecido e cumprindo cos mínimos esixibles para cada tarefa. En caso contrario a nota de 

avaliación será como máximo de 4 puntos. 

 

É requisito para aprobar unha avaliación a obtención dunha nota mínima de 3,5 puntos nas 

probas de avaliación. En caso contrario a nota de avaliación será como máximo de 4 puntos. 

 

Realizaranse ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha determinada 

avaliación non aprobada e, de ser necesario, tamén unha recuperación a final de curso. En todo caso 

será necesaria tamén a entrega dos traballos prácticos previstos. 

 

Superarase a materia cando a media aritmética das cualificacións finais de cada avaliación 

sexa como mínimo un 5. 
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8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

A reflexión sobre a propia práctica docente é a mellor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

 

Neste sentido, no departamento de Tecnoloxía utilizaranse os seguintes indicadores para 

avaliar o proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

A.-Preparación do ensino da materia 

 

A.1.- Domina os contidos da materia e o marco curricular. 

A.2.- Coñece as características, coñecementos e experiencias do alumnado. 

A.3.- Domina a didáctica da materia. 

A.4.- Organiza os contidos e os estándares de aprendizaxe de maneira coherente co marco 

curricular e as particularidades do alumnado. 

A.5.- As estratexias de avaliación son coherentes cos estándares de aprendizaxe, e permiten 

demostrar a todo o alumnado o aprendido. 

 

B.- Creación dun ambiente propicio para a aprendizaxe 

 

B.1.- Establece un clima de relacións de aceptación, equidade, confianza, solidariedade e 

respecto. 

B.2.- Manifesta altas expectativas sobre as posibilidades de aprendizaxe e desenvolvemento de 

todos os seus alumnos. 

B.3.- Establece e mantén formas consistentes de convivencia na aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de traballo e dispón os espazos e recursos en función 

das aprendizaxes. 

 

C.- Ensino para a aprendizaxe de todo o alumnado 

 

C.1.- Comunica de forma clara e precisa os obxectivos e contidos da materia 

C.2.- As estratexias de ensino son coherentes, motivadoras e significativas para o alumnado 
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C.3.- O contido da clase é tratado con rigorosidade conceptual e é comprensible para o 

alumnado. 

C.4.- Utiliza metodoloxías baseadas nas TIC. 

C.5.- Optimiza o tempo dispoñible para o ensino. 

C.6.- Promove o desenvolvemento do pensamento. 

C.7.- Avalía e recolle o proceso de comprensión e ampliación dos contidos por parte do 

alumnado. 

 

D.- Responsabilidades profesionais como profesor 

 

D.1.- O profesor reflexiona sistematicamente sobre a súa práctica. 

D.2.- Constrúe relacións profesionais e de equipo cos seus compañeiros. 

D.3.- Asume responsabilidades na orientación do seu alumnado. 

D.4.- Propicia relacións de colaboración e respecto cos pais. 

D.5.- Manexa información actualizada sobre a súa profesión, o sistema educativo e normativa 

vixente. 

D.6.- Participa e comprométese con Proxecto Educativo do centro. 

D.7.- Organiza e participa nas actividades colectivas do centro. 

 

Os instrumentos para avaliar os anteriores indicadores poderían ser algúns dos seguintes, 

segundo o caso: 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente. 

 Análise do cumprimento dos diversos aspectos da programación (obxectivos, contidos, 

metodoloxía,...). 

 Análise dos resultados académicos. 

 Reunións entre o profesorado. 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

 

9.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, polo que implicará un 

seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o curso. En cada 

avaliación intentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación anterior, de 

maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 

Tamén se poderán realizar ao longo do curso probas escritas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

 

Ao longo do curso aos/ás alumnos/as entregaráselles unha serie de exercicios de repaso dos 

temas da materia pendente, que os entregarán ao/á xefe/a do departamento segundo unhas datas 

establecidas para a súa corrección. No caso de que o profesor/a o estime necesario, poderá realizarse 

unha proba, ben escrita ou oral, e será un método de avaliación que se terá en conta para superar a 

materia. 

 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se indicarán 

puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se terá en conta para 

superar a materia. 

 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas debidamente 

xustificadas. 

 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no calendario de 

exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación positiva tería unha 

convocatoria extraordinaria en setembro para poder acadar os mínimos esixibles e superar a materia. 
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10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para 

construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá repercusión na 

cualificación da materia. 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 

recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 

o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co 

profesorado).  
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11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O 

ALUMNADO REPETIDOR 

 

Para o alumnado repetidor que obtivera una avaliación negativa nesta materia establecerase un 

plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no curso anterior. Este plan, en 

función das características do alumnado, poderá consistir nas seguintes actividades: 

 

 Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán mensualmente, entre 

os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

 

 Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo departamento, 

unha vez por semana. A asistencia será voluntaria. 

 

A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se estableza en 

cada caso. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas 

previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de 

traballo e o seu estilo de aprendizaxe. 

 

Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de 

moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o 

mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de 

aprender. 

 

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver o 

máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos un seguimento o 

máis personalizado posible co fin de que cada alumno/a desenvolva ó máximo as súas 

potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos de alumnos/as que requiran unha atención 

especial referente ao seu proceso de aprendizaxe ou comportamental, incorporaranse actividades 

específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta 

situación ao titor ou á titora correspondente. 

 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

 

Axustar a resposta educativa para este alumnado supón ter claro cales son as necesidades 

educativas que presenta. Pódese afirmar que, en xeral: 

 

 Precisa dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto 

educativo enriquecido e dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

 Require do acceso a recursos e materiais adicionais, que deben ser planificados 

especificamente. 

 Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é conveniente 

que, cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea seguro e satisfeito coa tarefa 

realizada. 

 Precisa participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e ter a 

oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 
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 Élle imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e orixinais, máis 

cá repetición dos contidos. 

 Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación no 

manexo das relacións interpersoais e sociais. 

 

En consecuencia, a sobredotación precisa, por un lado, unha resposta diferenciada e 

diversificada, con estratexias de ensinanza e aprendizaxe de acordo cos recursos intelectuais que 

manexan as persoas que a manifestan. Pero por outro lado, tamén precisa que esa resposta 

diferenciada sexa consecuencia dun continuo de medidas graduais que teñen o seu inicio nas medidas 

de atención á diversidade recollidas nos documentos institucionais do centro. As estratexias 

empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 

 

12.1.1. Medidas de enriquecemento 

 

Estas medidas baséase na individualización da ensinanza e consisten en deseñar programas 

axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se manteñen co seu grupo 

clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias negativas na súa socialización. En 

ocasións, o enriquecemento tense entendido como a elaboración de programas paralelos aos 

ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a eles e que non tiñan conexión coas actividades que 

realizaba o resto da clase.  

 

A día de hoxe recoméndase optar por axustes no programa ordinario, é dicir, por adaptacións 

do currículo que se acomoden ás súas necesidades concretas de aprendizaxe e desenvolvemento e que 

serán tanto máis significativas canto maiores sexan esas necesidades educativas. 

 

Como todas as medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas de maneira integral, 

que van desde as medidas máis xerais nos documentos do centro, pasando polas adaptacións da aula 

(na metodoloxía, nos materiais, nos agrupamentos, etc.) ata chegar á adaptación curricular 

individualizada, que está suxeita a unha regulación específica establecida na nosa normativa. 

 

Na elaboración das adaptacións curriculares individuais de alumnado con sobredotación, o 

máis frecuente é o uso de dous tipos de estratexias: 
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 As adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: consisten en 

aumentar a cantidade  de contidos por aprender nunha ou varias áreas. 

 A ampliación curricular de enriquecemento horizontal: o aumento cuantitativo de 

contidos queda nun segundo lugar, mentres que prevalece a súa profundidade e a realización de 

interconexións entre os contidos que se aprenden. 

 

12.1.2. Traballo por proxectos 

 

A proposta dun enfoque metodolóxico por proxectos facilitará a permanencia no programa do 

grupo, a interdisciplinariedade tan efectiva neste tipo de alumnado e a posibilidade dun avance 

persoal acorde coas propias capacidades. 

 

12.1.3. Medidas de aceleración  

 

Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional baséase 

fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se considere que os 

obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén se é 

unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu desenvolvemento persoal. 

 

É unha medida que aparece recollida na lexislación galega con dúas posibilidades: 

 

 Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 

 Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria.  

 

Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de atención 

menos excepcionais, o alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional e social, xa que do 

contrario pode aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
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13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 

 

13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o obxectivo 

fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 

estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a 

realización individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado. 

 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para 

que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os seguintes: 

 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir 

os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

 Responsabilidade no consumo. 

 Responsabilidade coa sociedade. 

 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

 Aprender a ser respectuoso co entorno. 

 Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, 

de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as 

persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 

 Sensibilidade cas/cos demais. 

 Solidariedade e cooperación. 

 Amizade. 

 Civismo. 
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D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado 

se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 

 Autocoñecemento. 

 Autocontrol das emocións. 

 Aceptación das normas. 

 Alegría e optimismo. 

 

 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

 Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partires do lido). 

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado podería 

elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de 

aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa Tecnoloxía. 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 Elaboración dun vocabulario específico de Tecnoloxía. Nun caderno iranse anotando os 

diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 
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13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que saiba utilizar un 

editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula realmente facilite o 

seu traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado están recollidos no plan de 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación do centro e móstranse a 

continuación: 

 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa con 

preguntas, co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. A pizarra 

dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de 

materiais didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan. 

 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación do/a 

profesor/a, algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital animacións, 

imaxes, vídeos, etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en Internet.  

 

► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos foron 

realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta serve de 

repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran corrixir ou engadir 

algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, corrixe e valora. 

 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios estudantes 

por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios que realizaron en 

formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de documentos para proxectar os 

exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar e 

explicitar valores, etc...  
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► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 

nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros centros, 

profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

 

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a 

pode encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns 

poden ser autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. 

 

Por outro lado, a propia natureza da materia e o seu currículo implica un tratamento das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación moito máis profundo e específico que calquera outra das 

materias que curse o alumnado. 

 

 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de 

Tecnoloxía, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para 

impartir a materia. 

► Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

► Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos/as no centro. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto lingüístico 

serán as seguintes: 

 

► Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia. 

► Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 

educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

► Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

► Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Non se ten previsto realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar no curso. 
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15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 

Ao finalizar o curso, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán os 

seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

 

D) Motivos das modificación feitas. 

 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 

 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias, modificarase a anterior táboa segundo os 

resultados obtidos. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as 

necesidades da actividade educativa: biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de 

tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun número suficiente de aulas para 

acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas 

ou obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar 

case sempre coa aula de Abalar e a biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, 

unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural e natural. O concello de 

Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de 

atención á infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda 

que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría 

dos alumnos chegan en transporte particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas 

instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación Secundaria Obrigatoria, no 

centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante 

para a súa formación como persoas entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos 

sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a agricultura e gandaría), o 

secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o 

coñecemento da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel 

importante na cultura galega desde tempos prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 

Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso 

da especialidade de Xeografía e Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o 

curso 2021/2021. 

 O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes 

cursos: 

1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos 

para comenzar as tarefas indicadas polo profesor.  



3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dúas nenas con discapacidade intelectual do 

40 por cento, dous alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e 

destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre 

os que atopamosndous alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS 

(adaptación curricular significativa) e outro con serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa 

Introdución, o seguinte: 

A materia de Valores Éticos contribúe á consecución das competencias crave tal e como pormenorizamos 

seguidamente: en relación coa competencia social e cívica afróntase o ámbito persoal e público implícito 

nela: propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática. Ademais de contribuír a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, favorece 

o desenvolvemento de habilidades que permiten participar, tomar decisións, elixir a forma adecuada de 

comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das decisións adoptadas e das 

consecuencias derivadas das mesmas. Tamén contribúe a mellorar as relacións interpersonales posto 

que traballa as habilidades encamiñadas a lograr tómaa de conciencia dos propios pensamentos, valores, 

sentimentos e accións. Contribúe tamén a desenvolver as competencias relativas ao sentido de iniciativa, 

desde o momento en que incide na necesidade de analizar, suscitar, argumentar e dar solucións 

fundamentadas aos problemas éticos. A competencia social e cívica, a de conciencia e expresión cultural, 

así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o fundamento ético da 

sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. Ademais, a solución de 

conflitos interpersonales de forma non violenta promueve no alumnado o interese por desenvolver 

actitudes de tolerancia, solidariedade, compromiso e respecto á pluralidade cultural, política, relixiosa ou 

de calquera outra natureza. Contribúese directamente á dimensión ética da competencia social e cívica, 

favorecendo que os alumnos recoñezan os valores da contorna e, á vez, poidan evaluarlos e comportarse 

coherentemente con eles, ao tomar unha decisión ou ao afrontar un conflito. Así mesmo, débese 

favorecer o coñecemento dos valores universais e os dereitos e deberes contidos na Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, no Convenio Europeo de Dereitos e Liberdades, na Constitución 

Española e en textos ou formulacións. A competencia de aprender a aprender se promove mediante o 

exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. e favorecendo nos alumnos e 

alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. Tamén fomenta o estímulo 

das habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da 

argumentación, a síntese das ideas propias e alleas, a confrontación ordenada e crítica do coñecemento, 



información e opinión. O uso sistemático do diálogo, debate e a argumentación contribúe á competencia 

en comunicación lingüística, porque esixe ejercitarse en escóitaa, a exposición e a argumentación. Por 

outra banda, a comunicación de sentimentos, ideas e opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos 

destas materias, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como o escrito, a valoración crítica das mensaxes 

explícitas e implícitos en fontes diversas e, particularmente, na publicidade e nos medios de 

comunicación, tamén axudan á adquisición da competencia. Finalmente, o coñecemento e do uso de 

términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 

Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e 

necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e 

escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta 

polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia 

abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 

discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética 

a quen ten que orientar a nosa conduta. O currículo da materia está estruturado en seis bloques 

temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da 

persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A 

xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación 

coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do 

desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo 

do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á 

súa constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En 

segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 

pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do 

dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de 

ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio 

ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto 

a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o 

enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento superior, todos 

os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da 

etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se 

embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

 

 



2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

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

incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

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

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

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



afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á 

súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo 
cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en 
conta a atención á diversidade. A materia de valores éticos permite desenvolver metodoloxías activas, 
nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente 
presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías 
da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, promotor/a e 
facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación 
entre docentes.” 
 
A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo 
curso de 4º ESO, o cal a súa vez divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas 
aplicadas para a iniciación á formación profesional). 
 
Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a 
introdución dos estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos 
transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 
 

3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 
 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o 
cadro que reflicte todo o referido a obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si: 
 

1º DE ESO 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

A 

d 

h 

B1.1. O concepto problemático de 
persoa. Significado etimolóxico. 

B1.2. Características da persoa: 
independencia, racionalidade e li- 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para 
definir o concepto de persoa, 
analizando o seu significado etimo- 
lóxico. 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

l autodeterminación no ser humano. forzo e a vontade persoal. trución, e aprecia a capacidade de 
autodeterminación no ser humano. 

 

a 

d 

g 

h 

B1.7. A razón e a liberdade na 
estruturación da personalidade e 
na escolla dos valores éticos que a 
conformarán. 

B1.4. Xustificar a importancia que 
ten o uso da razón e a liberdade 
no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os valo- 
res éticos que desexa incorporar á 
súa personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e estima o papel 
relevante da razón e a liber- dade 
para configurar cos seus pro- pios 
actos a estrutura da súa per- 
sonalidade. 

CSC 

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 
valores éticos que estima como de- 
sexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns 
da súa elección. 

CSIEE 

a 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

B1.8. A intelixencia emocional e o 
seu papel no desenvolvemento 
moral da persoa. 

B1.9. Emocións, sentimentos e vida 
moral. 

B1.10. Valores éticos e capacida- de 
de autocontrol emocional. 

B1.5. Analizar en que consiste a 
intelixencia emocional e valorar a 
súa importancia no desenvolve- 
mento moral do ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas característi- 
cas, valorando a súa importancia 
na construción moral do ente hu- 
mano. 

CCL 

VEB1.5.2. Explica en que consisten 
as emocións e os sentimentos, e 
como se relacionan coa vida moral. 

CCL 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o desen- 
volvemento das capacidades de 
autocontrol emocional e automoti- 
vación, tales como a sinceridade, o 
respecto, a prudencia, a temperan- 
za, a xustiza e a perseveranza, en- 
tre outras 

CAA 

CSC 

CSIEE 

berdade. 

B1.3. Dignidade da persoa: a per- 
soa como ser moral. 

VEB1.1.2. Describe as característi- 
cas principais da persoa: substan- 
cia independente, racional e libre. 

CCL 

VEB1.1.3. Explica e valora a digni- 
dade da persoa que, como ente au- 
tónomo, se converte nun "ser mo- 
ral". 

CSC 

A 

b 

d 

e 

g 

h 

B1.4. Adolescencia: crise de iden- 
tidade, formación de grupos e in- 
fluencia do grupo no/na adolescen- 
te. 

B1.5. Desenvolvemento da auto- 
nomía persoal na adolescencia. 
Control da conduta e escolla de 
valores éticos. 

B1.2. Comprender a crise da iden- 
tidade persoal que xorde na ado- 
lescencia e as súas causas, e des- 
cribir as características dos grupos 
que forman e a influencia que 
exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia 
da necesidade que ten, para seguir 
medrando moralmente e pasar á 
vida adulta, do desenvolvemento 
da súa autonomía persoal e do 
control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de 
fontes diversas, arredor dos grupos 
de adolescentes, as súas caracte- 
rísticas e a influencia que exercen 
sobre os seus membros na deter- 
minación da súa conduta, e realiza 
un resumo coa información obtida. 

CAA 

CSC 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre 
a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a au- 
tonomía persoal e ter o control da 
súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos. 

CSIEE 

a 

f 

g 

B1.6. Personalidade: factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno ambiental que inflúen na 
súa construción. Capacidade de 

B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a impor- 
tancia de enriquecela con valores 
e virtudes éticas, mediante o es- 

VEB1.3.1. Identifica en que consis- te 
a personalidade e os factores 
xenéticos, sociais, culturais e do 
contorno que inflúen na súa cons- 

CSC 

CSIEE 



b 

d 

e 

g 

h 

m mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

a B1.11. Habilidades emocionais B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 

VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades emocio- 

CAA 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

d 

g 

h 

m 

segundo Goleman. 

B1.12. Habilidades emocionais e 
virtudes éticas. 

B1.13. Introspección: autocoñe- 
cemento, autocontrol e autonomía. 

emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con capacida- 
de de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e senti- 
mentos no seu interior, para mello- 
rar as súas habilidades emocio- 
nais. 

nais que, segundo Goleman, debe 
desenvolver o ser humano, e ela- 
bora un esquema explicativo arre- 
dor do tema, en colaboración en 
grupo. 

 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvol- 
vemento das habilidades emocio- 
nais coa adquisición das virtudes 
éticas, tales como a perseveranza, 
a prudencia, a autonomía persoal, 
a temperanza, a fortaleza da von- 
tade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

CSC 



 

 

VEB1.6.3. Emprega a introspección 
como medio para recoñecer as 
propias emocións, os sentimentos 
e os estados de ánimo, coa finali- 
dade de ter un maior control deles 
e ser capaz de automotivarse, con- 
verténdose no dono da propia con- 
duta. 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B1.14. Construción da identidade 
propia consonte valores éticos. 

B1.15. Persoa como proxecto vital. 

B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e vo- 
luntaria na construción da súa pro- 
pia identidade, consonte os valores 
éticos, e así mellorar a súa autoes- 
tima. 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia 
a capacidade que posúe para 
modelar a propia identidade e facer 
de si mesmo/a unha persoa xusta, 
sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si mes- 
mo/a. 

CSIEE 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de CSIEE 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   vida persoal conforme o modelo de 
persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, facendo 
que a súa propia vida teña un sen- 
tido. 

 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

B2.1. A natureza social do ser 
humano. 

B2.2. Relación dialéctica entre 
individuo e sociedade. 

B2.3. Os valores éticos como guí- as 
das relación interpersoais na 
sociedade. 

B2.1. Coñecer os fundamentos da 
natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se estable- 
ce entre este e a sociedade, esti- 
mando a importancia dunha vida 
social dirixida polos valores éticos. 

VEB2.1.1. Explica por que o ser 
humano é social por natureza e va- 
lora as consecuencias que ten este 
feito na súa vida persoal e moral. 

CSC 

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 
pequenos grupos, sobre a influen- 
cia mutua que se establece entre o 
individuo e a sociedade. 

CCL 

CSC 

VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de es- 
tablecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para ela- 
borar, mediante soportes informáti- 
cos, unha presentación gráfica das 
súas conclusións sobre este tema. 

CD 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

ñ 

B2.4. Proceso de socialización: 
interiorización de valores e normas 
morais. 

B2.5. Valores inculcados polos 
axentes sociais na configuración 
da personalidade. 

B2.6. Necesidade da crítica racio- 
nal para alcanzar valores éticos 
universais, exemplificados na 
DUDH e baseados na dignidade 

B2.2. Describir e valorar a impor- 
tancia da influencia do contorno 
social e cultural no desenvolve- 
mento moral da persoa, a través 
da análise do papel que desempe- 
ñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de 
socialización e valora a súa impor- 
tancia na interiorización individual 
dos valores e as normas morais 
que rexen a conduta da sociedade 
en que vive. 

CCL 

VEB2.2.2. Exemplifica, en colabo- 
ración en grupo, a influencia que 
teñen na configuración da persona- 

CAA 

CD 

CSC 



 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 humana.  lidade os valores morais inculcados 
polos axentes sociais, entre eles a 
familia, a escola, os amigos e os 
medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclu- 
sións, utilizando soportes informáti- 
cos. 

 

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, co- 
mo medio indispensable para ade- 
cuar aos valores éticos universais 
establecidos na DUDH os costu- 
mes, as normas, os valores, etc., 
do seu medio, rexeitando todo o 
que atente contra a dignidade do 
humano e os seus dereitos funda- 
mentais. 

CSC 

a 

h 

B2.7. Diferenza entre a vida priva- 
da (regulada pola ética) e a vida 
pública (regulada polo dereito). 
Límites da liberdade nos dous ám- 
bitos. 

B2.3. Distinguir na persoa os ámbi- 
tos da vida privada e da vida públi- 
ca, a primeira regulada pola ética e 
a segunda polo dereito, coa finali- 
dade de identificar os límites da 
liberdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida 
privada e a pública, así como o 
límite da liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 

a 

b 

d 

h 

B2.8. Habilidades emocionais de 
Goleman e valores éticos que atin- 
xen ás relación humanas. 

B2.4. Relacionar e valorar a impor- 
tancia das habilidades da inteli- 
xencia emocional sinaladas por 
Goleman, en relación coa vida in- 
terpersoal, e establecer o seu vín- 
culo cos valores éticos que enri- 
quecen as relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importan- 
cia que para Goleman ten a capa- 
cidade de recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar as relacións 
interpersoais, e elabora un resumo 
esquemático sobre o tema. 

CAA 

a 

b 

B2.9. Asertividade fronte a agresi- 
vidade e a inhibición. 

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as 
habilidades sociais, coa finali- 
dade de incorporar á súa persona- 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a 
conduta asertiva, facendo unha 
comparación co comportamento 

CCL 

CSIEE 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

g 

h 

B2.10. Asertividade e respecto á 
dignidade das outras persoas. 

B2.11. Asertividade e outras habi- 
lidades sociais. 

lidade algúns valores e virtudes 
éticas necesarias no desenvolve- 
mento dunha vida social máis xus- 
ta e enriquecedora. 

agresivo ou inhibido, e adopta co- 
mo principio moral fundamental, 
nas relacións interpersoais, o res- 
pecto á dignidade das persoas. 

 

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de res- 
pecto cara ao dereito que todos os 
seres humano teñen a sentir, pen- 
sar e actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a gozar do tempo de 
descanso, a ter unha vida privada, 
a tomar as súas propias decisións, 
etc., e nomeadamente a ser valo- 
rado de forma especial polo simple 
feito de ser persoa, sen discriminar 
nin menosprezar a ninguén, etc. 

CSC 



VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, habili- 
dades sociais como a empatía, a 
escoita activa, a interrogación aser- 
tiva, etc., coa finalidade de que 
aprenda a utilizalos de forma natu- 
ral na súa relación coas demais 
persoas. 

CAA 

CCL 

VEB2.5.4. Exercita algunhas técni- 
cas de comunicación interpersoal, 
mediante a realización de diálogos 
orais, tales como a forma axeitada 
de dicir non, o disco raiado, o ban- 
co de néboa, etc., co obxecto de 
dominalas e poder utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

a B2.12. Valores e virtudes éticas B2.6. Xustificar a importancia dos VEB2.6.1. Identifica a adquisición CSC 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 

d 

h 

nas relación interpersoais. 

B2.13. Deber moral e cívico do auxilio. 

valores e das virtudes éticas para conseguir 
unhas relacións inter- persoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

das virtudes éticas como unha condición 
necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a 
lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 

VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores 
éticos que deben estar presentes nas 
relacións entre o individuo e a sociedade, tales 
como responsabilidade, compromi- so, 
tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, 
prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc. 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que 
todas as persoas teñen de prestar auxilio e 
socorro a ou- tras cuxa vida, liberdade e 
seguri- dade estean en perigo de xeito in- 
minente, colaborando na medida das súas 
posibilidades a prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenzas entre ética e moral. 
Importancia da reflexión éti- ca. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as di- ferenzas entre elas e 
estimando a importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- ra guiar de 
forma racional a condu- ta do ser humano á 
súa plena rea- lización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética 
e a moral. 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a 
importancia da refle- xión ética. 

A B3.2. Conduta instintiva animal e o B3.2. Destacar o  significado e a VEB3.2.1. Distingue entre a condu- 



 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  importancia. información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, afecti- 
vos, intelectuais, vitais, etc. 

CSC 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha exposición 
usando medios informáticos ou au- 
diovisuais. 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B3.9. Carácter distintivo dos valo- 
res éticos. 

B3.5. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre 
os valores éticos e o resto dos va- 
lores, e valora a importancia para a 
persoa dos valores éticos. 

CSC 

 

 
 

Valores éticos. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

f 

h 

comportamento racional, libre e 
moral do ser humano. 

importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas 
éticas. 

ta instintiva do animal e o compor- 
tamento racional e libre do ser hu- 
mano, destacando a magnitude das 
súas diferenzas e apreciando as 
consecuencias que estas teñen na 
vida das persoas. 

CSC 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

B3.3. Liberdade e concepto de 
persoa. 

B3.4. Influencia na liberdade da 
intelixencia e da vontade. 

B3.5. Factores biolóxicos, psicoló- 
xicos, sociais, culturais e ambien- 
tais, que inflúen no desenvolve- 
mento da intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel da educa- 
ción. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o papel que a 
intelixencia e a vontade teñen co- 
mo factores que incrementan a ca- 
pacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a 
liberdade e o concepto de per- soa. 

CCL 

VEB3.3.2. Analiza e valora a in- 
fluencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos dá 
a fortaleza suficiente para facer o 
que temos decidido facer. 

CAA 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da intelixencia 
e a vontade, nomeadamente o pa- 
pel da educación, e expón as súas 
conclusións de forma clara, me- 
diante unha presentación realizada 
con soportes informáticos e audio- 
visuais. 

CCL 

CD 

CMCCT 

a 

b 

d 

e 

h 

B3.6. Valores. O seu papel na vida 
individual e colectiva. 

B3.7. Clases de valores. 

B3.8. Xerarquías de valores. 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel 
dos valores na vida persoal e so- 
cial, resaltando as súas caracterís- 
ticas, a súa clasificación e a súa 
xerarquía, coa finalidade de com- 
prender a súa natureza e a súa 

VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais carac- 
terísticas, e aprecia a súa impor- 
tancia na vida individual e colectiva 
das persoas. 

CCL 

VEB3.4.2. Procura e selecciona CAA 



a 

d 

e 

g 

h 

B3.10. Valores e normas éticas, e os 
seus efectos beneficiosos para a 
persoa e para a comunidade. 

B3.6. Tomar conciencia da impor- 
tancia dos valores e das normas 
éticas, como guía da conduta indi- 
vidual e social, asumindo a res- 
ponsabilidade de difundilos e pro- 
movelos polos beneficios que pro- 
porcionan á persoa e á comunida- 
de. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a ni- 
vel individual e comunitario, ten a 
ausencia de valores e normas éti- 
cas, tales como o egoísmo, a co- 
rrupción, a mentira, o abuso de po- 
der, a intolerancia, a insolidarieda- 
de, a violación dos dereitos huma- 
nos, etc. 

CSC 

VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o de- 
senvolvemento dunha campaña no 
seu medio, co fin de promover o 
recoñecemento dos valores éticos 
como elementos fundamentais do 
pleno desenvolvemento persoal e 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   social.  



 

 
Valores éticos. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

e 

g 

B5.4. Organizacións que traballan 
polos dereitos humanos: institu- 
cións internacionais e ONG. 

 

  

B5.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non te- 
ñen a oportunidade de exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan polo cum- 
primento dos dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, e ONG 
como Mans Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, entre outros), 
e elabora e expresa as súas con- 
clusións. 

CAA 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

2º DE ESO 
 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

c 

d 

h 

B5.1. Preámbulo da DUDH: a 
dignidade das persoas como fun- 
damento dos seus dereitos univer- 
sais, inalienables e innatos. 

B5.1. Identificar, no preámbulo da 
DUDH, o respecto á dignidade das 
persoas e os seus atributos esen- 
ciais como o fundamento do que 
derivan todos os dereitos huma- 
nos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que 
consiste a dignidade que esta de- 
claración recoñece ao ser humano 
como persoa, posuidora duns de- 
reitos universais, inalienables e in- 
natos, mediante a lectura do seu 
preámbulo. 

CCL 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.2. Dereitos da muller: patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e desigual- 
dade de xénero. 

B5.3. Dereitos da infancia. 

B5.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, coñecen- 
do as súas causas e tomando con- 
ciencia deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe 
histórica do problema dos dereitos 
da muller, recoñecendo os patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e a desi- 
gualdade de xénero. 

CSC 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de 
actuar en defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra a vio- 
lencia e o abuso do que nenos e as 
nenas son vítimas no século XXI, 
tales como o abuso sexual, o traba- 
llo infantil, ou a súa utilización co- 
mo soldados/as, etc. 

CSC 

VEB5.2.3. Emprende, en colabora- 
ción en grupo, a elaboración dunha 
campaña contra a discriminación 
da muller e a violencia de xénero 
no seu medio familiar, escolar e 
social, e avalía os resultados obti- 
dos. 

CSC 

CSIEE 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

a 

d 

h 

l 

B1.1. Conceptos de persoa ache- 
gados pola filosofía. 

B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades 
para definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

l 

B1.2. Visión kantiana: a persoa 
como suxeito autónomo e como un 
fin en si mesma. 

B1.2. Identificar os conceptos de 
heteronomía e autonomía, median- 
te a concepción kantiana da per- 
soa, coa finalidade de valorar a 
súa importancia e aplicala na reali- 
zación da vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas mo- 
rais. 

CSC 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea 
de Kant ao concibir a persoa como 
un fin en si mesma, rexei- tando a 
posibilidade de ser tratada por 
outros como instrumento para 

CSC 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   alcanzar fins alleos a ela.  

a 

b 

d 

h 

l 

B1.3. Noción aristotélica da virtu- de: 
relación cos actos, os hábitos e o 
carácter. Virtudes éticas. 

B1.3. Entender a relación entre os 
actos, os hábitos e o desenvolve- 
mento do carácter, mediante a 
comprensión do concepto de virtu- 
de en Aristóteles e, en especial, o 
relativo ás virtudes éticas, pola im- 
portancia que teñen no desenvol- 
vemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características 
en Aristóteles, indicando a súa re- 
lación cos actos, os hábitos e o ca- 
rácter. 

CSC 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóte- 
les, achegan as virtudes éticas ao 
ser humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo un cri- 
terio racional. 

CAA 

CCL 

CSC 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Diferenzas entre ética e 
dereito. 

B2.2. Posibles conflitos entre os 
valores que regulan a vida privada 
e os que regulan a vida pública. 

B2.1. Distinguir, na persoa, os 
ámbitos da vida privada e da vida 
pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites 
da liberdade persoal e social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbi- 
tos de acción que corresponden á 
ética e ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha pre- 
sentación elaborada con medios 
informática. 

CCL 

CD 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes 
dous campos, o privado e o públi- 
co, e a posibilidade de que exista 
un conflito de valores éticos entre 
ambos, así como a forma de ato- 
par unha solución baseada nos va- 
lores éticos, exemplificando de 
maneira concreta tales casos, e 
expón as súas posibles solucións 
fundamentadas eticamente. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 



 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

h 

B3.1. Diferenza entre ética e mo- 
ral. 

B3.2. Reflexión ética como guía 
racional de conduta. 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, 
sinalando as semellanzas e as di- 
ferenzas entre elas, e estimando a 
importancia da reflexión ética co- 
mo un saber práctico necesario pa- 
ra guiar de xeito racional a conduta 
do ser humano á súa plena reali- 
zación. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalida- 
de. 

CSC 

VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da refle- 
xión ética, como unha guía racio- 
nal de conduta necesaria na vida 
do ser humano, expresando de 
forma apropiada os argumentos en 
que se fundamenta. 

CSC 

a 

b 

d 

g 

h 

B3.3. Estrutura moral da persoa. 

B3.4. Etapas do desenvolvemento 
moral en Piaget e Köhlberg. Paso 
da heteronomía á autonomía mo- 
ral. 

B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, analizando as súas 
etapas de desenvolvemento e to- 
mando conciencia da necesidade 
que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 
estrutura moral da persoa como 
ser racional e libre, razón pola que 
esta é responsable da súa conduta 
e das consecuencias desta. 

CSC 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do 
desenvolvemento moral na per- 
soa, segundo a teoría de Piaget ou 
a de Köhlberg, e as características 
propias de cada unha, destacando 
como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

CCL 

CSC 

a 

g 

h 

B3.5. A liberdade como raíz da 
estrutura moral da persoa. 

B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como fac- 
tores que incrementan a capacida- 
de de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre 
a liberdade e os conceptos de 
persoa e estrutura moral. 

CCL 

a 

b 

B3.6. Características distintivas dos 
valores éticos. 

B3.4. Resaltar a importancia dos 
valores éticos, as súas especifica- 
cións e a súa influencia na vida 

VEB3.4.1. Describe as caracterís- 
ticas distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos de- 

CCL 

 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.7. Valores éticos e dignidade 
humana. 

persoal e social do ser humano, 
destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por to- 
dos. 

les e apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade humana e 
a conformación dunha personali- 
dade xusta e satisfactoria. 

 

VEB3.4.2. Emprega o espírito 
emprendedor para realizar, en 
grupo, unha campaña destinada a 
difundir a importancia de respectar 
os valores éticos, tanto na vida 
persoal como na social. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

h 

l 

B3.8. Normas. Especificidade das 
normas éticas. 

B3.9. Relativismo moral dos sofis- 
tas. 

B3.10. Intelectualismo moral en 
Sócrates e Platón. 

B3.11. Relativismo moral fronte a 
obxectivismo moral. 

B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa im- 
portancia, identificando as súas ca- 
racterísticas e a natureza da súa 
orixe e validez, mediante o coñe- 
cemento do debate ético que exis- 
tiu entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distingu- 
índoa das normas xurídicas, reli- 
xiosas, etc. 

CCL 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os 
sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a 
súa teoría relativista da moral, des- 
tacando as consecuencias que es- 
ta ten na vida das persoas. 

CCEC 

VEB3.5.3. Coñece os motivos que 
levaron a Sócrates a afirmar o "in- 
telectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón 
ao respecto. 

CCEC 

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o 
obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada. 

CCL 

CSC 

b B3.12. Clasificación das teorías B3.6. Explicar as características e VEB3.6.1. Enuncia os elementos CAA 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 

g 

h 

l 

éticas: éticas de fins e éticas pro- 
cedementais. 

B3.13. A ética de Epicuro como ética 
de fins. 

os obxectivos das teorías éticas, 
así como a súa clasificación en éti- 
cas de fins e procedementais, si- 
nalando os principios máis desta- 
cados do hedonismo de Epicuro. 

distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas procede- 
mentais, e elabora un esquema 
coas súas características máis 
destacadas. 

CCL 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista 
de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as caracte- 
rísticas que a identifican como 
unha ética de fins. 

CCEC 

VEB3.6.3. Elabora, en colabora- 
ción co grupo, argumentos a favor 
e/ou en contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións cos ar- 
gumentos racionais corresponden- 
tes. 

CAA 

CCL 



 

 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 

g 

h 

l 

B3.16. O utilitarismo como ética de 
fins: principio de utilidade; concep- 
to de pracer; compatibilidade do 
egoísmo individual co altruísmo 
universal; localización do valor mo- 
ral nas consecuencias da acción. 

B3.8. Comprender os elementos 
máis significativos da ética utilita- 
rista e a súa relación co hedonis- 
mo de Epicuro, clasificándoa como 
unha ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a súa valo- 
ración persoal arredor desta formu- 
lación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das 
ideas fundamentais da ética utilita- 
rista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibili- 
dade do egoísmo individual co al- 
truísmo universal e a localización 
do valor moral nas consecuencias 
da acción, entre outras. 

CCL 

VEB3.8.2. Enumera as caracterís- 
ticas que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 

CCEC 

VEB3.8.3. Argumenta racional- 
mente as súas opinións sobre a 
ética utilitarista. 

CCL 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

b 

e 

h 

l 

B4.1. Relación entre ética, política e 
xustiza no pensamento aristotéli- 
co. 

B4.2. Semellanzas, diferenzas e 
relacións entre valores éticos e va- 
lores cívicos. 

B4.1. Comprender e valorar a 
importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e xus- 
tiza, mediante a análise e a defini- 
ción destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento 
de Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as 
razóns que dá Aristóteles para es- 
tablecer un vínculo necesario entre 
ética, política e xustiza. 

CCEC 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona 
información sobre os valores éti- 
cos e cívicos, identificando e apre- 
ciando as semellanzas, as diferen- 
zas e as relacións entre eles. 

CAA 

b 

e 

g 

h 

l 

B4.3. A política de Aristóteles. 

B4.4. Concepto aristotélico de 
xustiza e a súa relación co ben 
común e a felicidade. 

B4.2. Coñecer e apreciar a política 
de Aristóteles e as súas caracterís- 
ticas esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a súa rela- 
ción co ben común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico sobre a 
perspectiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa 
iniciativa persoal, unha pre- 
sentación con soporte informático, 
sobre a política aristotélica como 
unha teoría organicista, cunha fi- 
nalidade ética e que atribúe a fun- 
ción educativa ao Estado. 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

 

 

b 

h 

l 

B3.14. O eudemonismo aristotélico 
como ética de fins. 

B3.15. O ben supremo da persoa en 
Aristóteles e as tres tendencias da 
alma. 

B3.7. Entender os principais as- 
pectos do eudemonismo aristotéli- 
co, identificándoo como unha ética 
de fins e valorando a súa impor- 
tancia e a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do 
termo "eudemonismo" e o que pa- 
ra Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

CCL 

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de 
tendencias que hai no ser hu- 
mano, segundo Aristóteles, e a 
súa relación co que el considera 
como ben supremo da persoa. 

CCEC 

VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de Aris- 
tóteles dentro da categoría da éti- 
ca de fins. 

CCL 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.2.2. Selecciona e usa infor- 

mación, en colaboración co grupo, 
para entender e apreciar a impor- 
tancia que Aristóteles lle dá á xus- 
tiza como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do Es- 
tado e a súa relación coa felicida- 
de e o ben común, e expón as sú- 
as conclusións persoais debida- 
mente fundamentadas. 

CAA 

CCL 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

B 

e 

h 

B5.1. Relacións entre ética e derei- 
to. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas se- 
mellanzas, diferenzas e relacións. 

VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as seme- 
llanzas e os vínculos entre a ética 
e o dereito. 

CCL 

CD 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.1. Dimensión moral da ciencia e 
da tecnoloxía polo seu impacto en 
todos os ámbitos da vida hu- 
mana. 

B6.2. Valores recollidos na DUDH 
como criterio para fixar límites á 
investigación científico-tecnolóxica. 

B6.1. Recoñecer a importancia da 
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade 
de establecer límites éticos e xurí- 
dicos, coa finalidade de orientar a 
súa actividade consonte os valores 
defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a di- 
mensión moral da ciencia e a tec- 
noloxía, avaliando o impacto posi- 
tivo e negativo que estas poden ter 
en todos os ámbitos da vida hu- 
mana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.). 

CAA 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Achega argumentos que 
fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á in- 
vestigación práctica, tanto científi- 
ca como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os valores 

CCL 

CMCCT 

CSC 



 

 
Valores éticos. 2º de ESO  

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   éticos recoñecidos na DUDH como 
criterio normativo. 

 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 
persoal para expor as súas con- 
clusións sobre o tema tratado, uti- 
lizando medios informáticos e au- 
diovisuais, de xeito argumentado e 
ordenado racionalmente. 

CD 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B6.3. Problemas da tecnodepen- 
dencia. 

B6.2. Entender e valorar o proble- 
ma da tecnodependencia e a alie- 
nación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o 
perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, sina- 
lando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas con- 
secuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositi- 
vos electrónicos, aos videoxogos e 
ás redes sociais, que conduce as 
persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

CMCCT 



 

 

 

3º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a B4.1. A democracia como forma de 
goberno na que se plasman os 
principios éticos da DUDH. 

B4.2. O Estado de dereito. 

B4.3. Léxico da unidade: demo- 
cracia, cidadán/cidadá, soberanía, 
autonomía persoal, igualdade, xus- 
tiza, representatividade, etc. 

B4.4. División de poderes. A pro- 
posta de Montesquieu e a súa fun- 
ción de control do Estado por parte 
da cidadanía. 

B4.1. Xustificar racionalmente a 
necesidade dos valores e princi- 
pios éticos contidos na DUDH, 
como fundamento universal das 
democracias durante os séculos 
XX e XXI, destacando as súas ca- 
racterísticas e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" 
e "división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racional- 
mente e eticamente a elección da 
democracia como un sistema que 
está por riba doutras formas de go- 
berno, polo feito de incorporar nos 
seus principios os valores éticos 
sinalados na DUDH. 

CSC 

c  

d  

h  

l  

 
VEB4.1.2. Define o concepto de 

"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos valo- 
res éticos e cívicos na sociedade 
democrática. 

CCL 

 
VEB4.1.3. Describe o significado dos 

seguintes conceptos e estable- ce a 
relación entre eles: democra- cia, 
cidadán/cidadá, soberanía, au- 
tonomía persoal, igualdade, xusti- 

CCL 

 

 

a 

b 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B6.4. Dilemas morais que presen- 
tan os avances en medicina e bio- 
tecnoloxía. 

B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo cien- 
tífico e tecnolóxico, coa finalidade 
de evitar a súa aplicación inade- 
cuada e solucionar os dilemas mo- 
rais que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da medi- 
cina e a biotecnoloxía. 

VEB6.3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas fontes, 
coa finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que for- 
mulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxéne- 
se, etc.), sinalando algúns perigos 
que estes encerran de prescindir 
do respecto á dignidade humana e 
os seus valores fundamentais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de 
tolerancia e respecto ante as 
opinións que se expresan na con- 

CSC 

CSIEE 

 
Valores éticos. 2º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   frontación de ideas, coa finalidade 
de solucionar os dilemas éticos, 
sen esquecer a necesidade de 
empregar o rigor na fundamenta- 
ción racional e ética de todas as 
alternativas de solución formula- 
das. 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   za, representatividade, etc. 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes 
proposta por Montesquieu e a función que 
desempeñan o po- der lexislativo, o executivo 
e o xu- dicial no Estado democrático, como 
instrumento para evitar o monopo- lio do 
poder político e como medio que permite aos 
cidadáns e ás ci- dadás o control do Estado. 

a 

d 

g 

h 

B4.5. Deber moral da participación cidadá no 
exercicio da democra- cia. 

B4.6. Riscos de democracias que violen os 
dereitos humanos. 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das cidadás na vida 
política do Es- tado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil 
que teñen os cidadáns e as cidadás de 
participar activa- mente no exercicio da 
democracia, coa finalidade de que se 
respecten os valores éticos e cívicos no seo do 
Estado. 

VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos 
riscos que existen nos gobernos democráticos 
cando non se respectan os valores éticos da 
DUDH (dexeneración en demago- xia, 
ditadura das maiorías, escasa participación 
cidadá, etc.) e formula posibles medidas para 
evitalos. 

CSIEE 

a 

b 

c 

d 

h 

l 

B4.7. A Constitución española: valores éticos 
nos que se funda- menta e conceptos 
preliminares que establece. 

B4.3. Coñecer e valorar os funda- mentos da 
Constitución española de 1978, identificando 
os valores éticos dos que parte e os concep- 
tos preliminares que establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos 
máis salientables nos que se fundamenta a 
Constitu- ción española, e sinala a orixe da 
súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a 
lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

CSC 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
VEB4.3.2. Describe os conceptos 

preliminares delimitados na Consti- 
tución española e a súa dimensión 
ética (nación española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e funcións atri- 
buídas ás Forzas Armadas), a tra- 
vés da lectura comprensiva e co- 
mentada dos artigos 1 ao 9. 

CCL 

a 

c 

d 

h 

B4.8. Dereitos e liberdades públi- 
cas fundamentais na Constitución 
española. 

B4.4. Amosar respecto pola Cons- 
titución española e identificar nela, 
mediante unha lectura explicativa 
e comentada, os dereitos e os de- 
beres do individuo como persoa e 
cidadán ou cidadá, apreciando a 
súa adecuación á DUDH, coa fina- 
lidade de asumir de xeito cons- 
ciente e responsable os principios 
de convivencia que ben rexer no 
Estado español. 

VEB4.4.1. Sinala e comenta a 
importancia dos "dereitos e as li- 
berdades públicas fundamentais da 
persoa" establecidos na Constitu- 
ción: liberdade ideolóxica, relixiosa 
e de culto; carácter aconfesional do 
Estado; dereito á libre expresión de 
ideas e pensamentos; e dereito á 
reunión política e á libre asocia- 
ción, e os seus límites. 

CSC 



 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   xustificar a importancia que ten, pa- 
ra o bo funcionamento da demo- 
cracia, o feito de que os cidadáns 
as cidadás sexan conscientes non 
só dos seus dereitos, senón tamén 
das súas obrigas como un deber 
cívico, xurídico e ético. 

 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabi- 
lidade fiscal dos cidadáns e da ci- 
dadás, e a súa relación cos orza- 
mentos xerais do Estado como un 
deber ético que contribúe ao de- 
senvolvemento do ben común. 

CSC 

a 

b 

g 

h 

l 

ñ 

B4.12. Estatuto de Autonomía de 
Galicia: título preliminar; título pri- 
meiro, capítulos I e II. 

B4.6. Coñecer e valorar os ele- 
mentos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia segundo 
aparece no seu título preliminar e 
no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través 
do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no 
seu título preliminar. 

CAA 

CSC 

VEB4.6.2. Identifica e valora as 
características sinaladas no título I 
sobre o "poder galego". 

CCL 

VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo I, 
e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

CCL 

a 

d 

h 

l 

B4.13. Desenvolvemento histórico 
da Unión Europea (UE): obxecti- 
vos e valores éticos en que se 
fundamenta, de acordo coa DUDH. 

B4.14. Logros alcanzados pola UE 
en beneficio dos seus cidadáns e 

B4.7. Coñecer os elementos 
esenciais da UE, analizando os 
beneficios recibidos e as respon- 
sabilidades adquiridas polos esta- 
dos membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa 

VEB4.7.1. Describe a integración 
económica e política da UE, o seu 
desenvolvemento histórico desde 
1951, os seus obxectivos e os valo- 
res éticos nos que se fundamenta, 
de acordo coa DUDH. 

CSC 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

g 

h 

B4.9. Adecuación da Constitución 
española aos principios éticos da 
DUDH. 

B4.10. Deberes cidadáns na Cons- 
titución española. 

B4.11. Responsabilidade fiscal e 
principios reitores da política social 
e económica na Constitución es- 
pañola. 

B4.5. Sinalar e apreciar a adecua- 
ción da Constitución española aos 
principios éticos definidos pola 
DUDH, mediante a lectura comen- 
tada e reflexiva dos "dereitos e 
deberes dos cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos "principios reitores 
da política social e económica" 
(artigos do 39 ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa ade- 
cuación á DUDH, e sinala os valo- 
res éticos en que se fundamentan 
os dereitos e os deberes dos cida- 
dáns e das cidadás, así como os 
principios reitores da política social 
e económica. 

CSC 

VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo 
a súa importancia, xustificando a 
orde elixida. 

CCL 

CSIEE 

VEB4.5.3. Achega   razóns   para CSC 



 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 das súas cidadás. utilidade e os logros alcanzados 
por esta. 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanzados 
pola UE e o beneficio que estes 
supuxeron para a vida dos cida- 
dáns e das cidadás (anulación de 
fronteiras e restricións alfandeguei- 
ras, libre circulación de persoas e 
capitais, etc.), así como as obrigas 
adquiridas en diferentes ámbitos 
(económico, político, da seguridade 
e a paz, etc.). 

CSC 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos 

 

a 

b 

e 

h 

B5.1. Relación entre ética e derei- 
to. 

B5.2. Relación entre legalidade e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a 
ética, o dereito e a xustiza, a tra- 
vés do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e rela- 
cións, e analizar o significado dos 
termos de legalidade e lexitimida- 
de. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, semellan- 
zas e vínculos existentes entre a 
Ética e o Dereito, e entre a legali- 
dade e a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións funda- 
mentadas. 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

g 

h 

l 

B5.3. Xustificación das normas 
xurídicas. 

B5.4. Convencionalismo dos sofis- 
tas 

B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalis- 
mo de Locke. 

B5.6. Iuspositivismo de Kelsen. 

B5.2. Explicar o problema da xusti- 
ficación das normas xurídicas, a 
través da análise das teorías do 
dereito natural ou iusnaturalismo, 
o convencionalismo e o positivis- 
mo xurídico, identificando a súa 
aplicación no pensamento xurídico 
de determinados/as filósofos/as, 
coa finalidade de ir conformando 
unha opinión argumentada sobre a 
fundamentación ética das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do de- 
reito, o seu obxectivo e as súas ca- 
racterísticas, identificando na teoría 
de Locke un exemplo desta no que 
se refire á orixe das leis xurídicas, 
a súa validez e as funcións que lle 
atribúe ao Estado. 

CD 

CSC 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", descri- 

CCEC 

 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   bindo a súa contribución ao con- 
vencionalismo xurídico, e elabora 
conclusións argumentadas arredor 
deste tema. 

 

VEB5.2.3. Analiza información sobre 
o positivismo xurídico de Kelsen, 
nomeadamente no relativo á 
validez das normas e dos crite- 
rios que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que establece 
entre a ética e o dereito. 

CCEC 

VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal 
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en cola- 
boración co grupo, comparando as 
tres teorías do dereito e explicando 
as súas conclusións. 

CAA 

CD 

CSIEE 



a 

b 

d 

e 

h 

l 

B5.7. Elaboración da DUDH e 
creación da ONU. Circunstancias 
históricas, obxectivos de ambos os 
acontecementos e papel da DUDH 
como código ético de conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o momento histórico e 
político que impulsou a elabora- 
ción da DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de entendela 
como unha necesidade do seu 
tempo, cuxo valor continúa vixente 
como fundamento ético universal 
da lexitimidade do dereito e dos 
estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético reco- 
ñecido polos países integrantes da 
ONU, coa finalidade de promover a 
xustiza, a igualdade e a paz en to- 
do o mundo. 

CSC 

VEB5.3.2. Contrasta información dos 
acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías na- 
cionalistas e racistas que defendí- 
an a superioridade duns homes 
sobre outros, chegando ao estremo 
do Holocausto xudeu, así como a 
discriminación e o exterminio de 

CAA 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   todas as persoas que non perten- 
cesen a unha determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha relixión, a 
unhas ideas políticas, etc. 

 

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 
creación da ONU e a data en que 
se asinou a DUDH, e valora a im- 
portancia deste feito para a historia 
da humanidade. 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

l 

B5.8. Estrutura da DUDH: os seus 
artigos e os tipos de dereito. 

B5.4. Interpretar e apreciar o con- 
tido e a estrutura interna da 
DUDH, coa finalidade de coñecela 
e propiciar o seu aprecio e respec- 
to. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que se 
compón dun preámbulo e 30 arti- 
gos que poden clasificarse da se- 
guinte maneira: 

Os artigos 1 e 2 refírense aos de- 
reitos inherentes a todas as per- 
soas: a liberdade, a igualdade, a 
fraternidade e a non- 
discriminación. 

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos 
dereitos individuais. 

Os artigos do 12 ao 17 estable- 
cen os dereitos do individuo en 
relación coa comunidade. 

Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas. 

Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais. 

Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións nece- 
sarias para o seu exercicio e aos 
seus límites. 

CAA 

CCL 

 

 

 



 
Valores éticos. 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en 

colaboración co grupo, coa fina- lidade de 
difundir a DUDH como fundamento do dereito 
e a demo- cracia, no seu medio escolar, fami- 
liar e social. 

CSC 

CSIEE 

b 

h 

l 

B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos 
que influíron no seu desenvolvemento. 

B5.5. Comprender o desenvolve- mento 
histórico dos dereitos hu- manos como unha 
conquista da humanidade 

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no 
desenvolvemento his- tórico dos dereitos 
humanos da primeira xeración (dereitos civís 
e políticos), da segunda xeración (económicos, 
sociais e culturais) e da terceira (dereitos dos 
pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e 
á paz). 

a 

c 

d 

e 

B5.10. Problemas aos que se enfronta o 
exercicio dos dereitos civís e políticos da 
DUDH. 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a 
magnitude dos proble- mas aos que se 
enfronta a aplica- ción da DUDH. 

VEB5.6.1. Investiga mediante in- formación 
obtida en distintas fon- tes, sobre os 
problemas e os retos da aplicación da DUDH, 
no que se refire ao exercicio de dereitos civís 
(destacando os problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión social, a 
discriminación da muller, a violen- cia de 
xénero e a existencia de ac- titudes como a 
homofobia, o racis- mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políti- 
cos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políti- cos/as, etc.). 

CD 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

a 

b 

B6.1. Necesidade de criterios éticos na 
investigación científica. 

B6.1. Recoñecer que existen ca- sos en que a 
investigación científi- 

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, 
traballando en colabo- CD 

 
Valores éticos. 3º ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

d 

e 

f 

g 

h 

Progreso científico-técnico e valo- 
res éticos. 

ca non é neutral, senón que está 
determinada por intereses políti- 
cos, económicos, etc., mediante a 
análise da idea de progreso e a 
súa interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non respec- 
tan un código ético fundamentado 
na DUDH. 

ración, dalgúns casos nos que a 
investigación científica e tecnolóxi- 
ca non foi guiada nin é compatible 
cos valores éticos da DUDH, xe- 
rando impactos negativos nos ám- 
bitos humano e ambiental, sinalan- 
do as causas. 

CMCCT 

CSC 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 
grupo, sobre a idea de progreso na 
ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade hu- 
mana e o seu medio, e elabora e 
expón conclusións. 

CCL 

CMCCT 



4º DE ESO 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en grupo, 
sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da cien- 
cia e a tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida (explota- 
ción descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de hábitats, 
contaminación química e industrial, 
choiva ácida, cambio climático, de- 
sertificación, etc.). 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

b 

c 

d 

h 

B1.1. A dignidade do ser humano 
como valor básico no que se 
asenta a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais do ser 
humano na DUDH: razón, con- 
ciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo xusto, 
trato inhumano ou degradante, de- 
tención arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, viola- 
ción de dereitos, etc. 

B1.1. Interpretar e valorar a impor- 
tancia da dignidade da persoa co- 
mo o valor do que parte e no que 
se fundamenta a DUDH, subliñan- 
do os atributos inherentes á natu- 
reza humana e os dereitos inalie- 
nables e universais que derivan 
dela, como o punto de partida so- 
bre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a ni- 
vel persoal, social, estatal e uni- 
versal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos 
dereitos inalienables e universais 
que establece a DUDH na dignida- 
de do ser humano en tanto que 
persoa e os atributos inherentes á 
súa natureza. 

CSC 

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os 
atributos esenciais do ser humano: 
razón, conciencia e liberdade. 

CCL 

VEB1.1.3. Relaciona adecuada- 
mente os termos e as expresións 
seguintes, que se utilizan na 
DUDH: dignidade da persoa, fra- 
ternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano 
ou degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discrimi- 
nación, violación de dereitos, etc. 

CAA 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B2.1. Dereitos e liberdades dos 
individuos establecidos na DUDH 
que o Estado debe respectar. 

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben re- 
xer as relacións entre a cidadanía 
e o Estado, co fin de favorecer o 
seu cumprimento na sociedade en 
que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o 
establecido pola DUDH nos artigos 
do 12 ao 17, os dereitos do indivi- 
duo que o Estado debe respectar e 
fomentar, nas relacións existentes 
entre ambos. 

CCL 

VEB2.1.2. Explica os límites do 
Estado que establece a DUDH nos 
artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das 
cidadás que este debe protexer e 
respectar. 

CCL 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
VEB2.1.3. Elabora unha presenta- ción con 

soporte informático e au- diovisual que ilustre 
os contidos máis sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas conclusións de xeito 
argumentado. 

CD 

CSIEE 

a 

c 

d 

g 

h 

B2.2. Fenómeno da socialización global. 

B2.3. Perigos da socialización global á marxe 
dos valores éticos universais. 

B2.4. Medios de comunicación de masas e 
socialización global. Con- flito entre liberdade 
de expresión outros dereitos. 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización 
global e a súa rela- ción cos medios de 
comunicación masiva, valorando os seus 
efectos na vida e no desenvolvemento mo- ral 
das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o 
Estado en re- lación con este tema. 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de 
socialización global, mediante o que se 
produce a inte- riorización de valores, normas, 
cos- tumes, etc. 

CCL 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o 
fenómeno da socializa- ción global se se 
desenvolve á marxe dos valores éticos univer- 
sais, e debate acerca da necesida- de de 
establecer límites éticos e xurídicos neste 
tema. 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impac- to que teñen 
os medios de comuni- cación masiva na vida 
moral das persoas e da sociedade, expresan- 
do as súas opinións con rigor inte- lectual. 

CCL 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación 
ética e xurídica en relación co uso de medios 
de comunicación masiva, respectando o 
dereito á información e á liberda- de de 
expresión que posúen os ci- dadáns e as 
cidadás. 

CSC 

 
Bloque 3. A reflexión ética 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

d 

f 

h 

B3.1. Importancia e valor da refle- 
xión ética como defensa dos 
DDHH. 

B3.2. Novos campos da ética 
aplicada: profesional, bioética, 
ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc. 

B3.1. Recoñecer que a necesidade 
dunha regulación ética é funda- 
mental no mundo actual de gran- 
des e rápidos cambios, debido á 
magnitude dos perigos aos que se 
enfronta o ser humano, polo que 
resulta necesaria a súa actualiza- 
ción e a ampliación aos novos 
campos de acción da persoa, co 
fin de garantir o cumprimento dos 
dereitos humanos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e 
estima a importancia da reflexión 
ética no século XXI, como instru- 
mento de protección dos dereitos 
humanos ante o perigo que poden 
representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e eco- 
nómicos e grupos violentos, que 
teñen ao seu alcance armamento 
de grande alcance científico e tec- 
nolóxico, capaces de pór en grande 
risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

CSC 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos 
campos aos que se aplica a ética 
(profesional, bioética, ambiente, 
economía, empresa, ciencia e tec- 
noloxía, etc.). 

CMCCT 

CSIEE 



 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h 

l 

mo valor ético fundamental. sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético fundamen- 
tal. 

VEB3.3.2. Explica as característi- cas 
da ética kantiana (formal, uni- 
versal e racional), así como a im- 
portancia da súa achega á ética 
universal. 

CCL 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantia- 
na, o seu fundamento na autono- 
mía da persoa como valor ético 
esencial e a súa manifestación no 
imperativo categórico e as súas 
formulacións. 

CSC 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B3.6. Ética do discurso, de Apel e 
Habermas, como ética formal. Re- 
lación coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discur- so, 
de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemento 
para atopar normas éticas xustas. 

VEB3.4.1. Identifica a ética do 
discurso como unha ética formal e 
describe en que consiste o impera- 
tivo categórico que formula, sina- 
lando as similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da ética 
de Kant. 

CAA 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa 
persoal e emprendedora para ela- 
borar unha presentación con sopor- 
te informático acerca das éticas 
formais, expresando e elaborando 
conclusións fundamentadas. 

CD 

CSIEE 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.1. Democracia e xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos como cum- 
primento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos 
humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só 
como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cida- 
dá, consciente do seu deber como 
elemento activo da vida política, 
colaborando na defensa e na difu- 
sión dos dereitos humanos tanto 

VEB4.1.1. Comprende a importan- 
cia que ten para a democracia e a 
xustiza, que os cidadáns e as cida- 
dás coñezan e cumpran os seus 
deberes (defensa dos valores éti- 
cos e cívicos, coidado e conserva- 
ción de todos os bens e servizos 

CSC 

 

 

 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.3. Proxecto de vida persoal: 
límites e oportunidades que ofre- 
cen as circunstancias persoais, e 
valores éticos que serven como 
guía. 

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as circuns- 
tancias que o rodean, salientando 
os límites que lle impoñen e as 
oportunidades que lle ofrecen para 
a elaboración do seu proxecto de 
vida, conforme os valores éticos 
que libremente elixe e que dan 
sentido á súa existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento ac- 
tual o/a rodean, identificando as li- 
mitacións e as oportunidades que 
se lle formulan desde as perspecti- 
vas social, laboral, educativa, eco- 
nómica, familiar, afectiva, etc., co 
obxecto de deseñar, a partir delas, 
o seu proxecto de vida persoal, de- 
terminando libremente os valores 
éticos que deben guialo/a. 

CSIEE 

a 

b 

d 

B3.4. Éticas formais e éticas ma- 
teriais. 

B3.5. Ética kantiana: carácter 
formal. Autonomía da persoa co- 

B3.3. Distinguir os principais valo- 
res éticos nos que se fundamentan 
as éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e 

VEB3.3.1. Define os elementos 
distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás éticas 
materiais. 

CCL 



 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  na súa vida persoal como na so- 
cial. 

públicos, participación na elección 
de representantes políticos/as, res- 
pecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento 
das leis e das sentenzas dos tribu- 
nais de xustiza, pagamento dos 
impostos establecidos, etc.). 

 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.3. Perigos dunha globalización 
sen valores éticos. 

B4.4. Promoción dos DDHH por 
parte dos Estados: fomento e en- 
sino dos valores éticos. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber 
da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos 
valores éticos como instrumentos 
indispensables para a defensa da 
dignidade e os dereitos humanos, 
ante o perigo que o fenómeno da 
globalización pode representar pa- 
ra a destrución do planeta e a des- 
humanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora con- 
clusións, en grupo, acerca das te- 
rribles consecuencias que pode ter 
para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política 
(egoísmo, desigualdade, interde- 
pendencia, internacionalización dos 
conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promo- 
ven o consumismo e a perda de li- 
berdade humana, etc.). 

CAA 

CSC 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e 
político que teñen todos os esta- 
dos, ante os riscos da globaliza- 
ción, de tomar medidas de protec- 
ción dos dereitos humanos, nome- 
adamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa 
vixencia, e a necesidade de res- 
pectalos en todo o mundo (deber 
de contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, fomen- 
tando a tolerancia, o respecto aos 
dereitos das demais persoas; ho- 
nestidade, lealdade, pacifismo, 
prudencia, e mutua comprensión 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   mediante o diálogo, a defensa e 
protección da natureza, etc.). 

 

 
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

 

a 

d 

g 

h 

B5.1. Dereito e leis: finalidade, 
características e xustificación éti- 
ca. 

B5.2. Conflitos entre principios éticos 
individuais e principios normativos 
sociais. 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis 
xurídicas no Estado, para ga- 
rantir o respecto aos dereitos hu- 
manos, e disertar acerca dalgúns 
dilemas morais nos que existe un 
conflito entre os deberes éticos, 
relativos á conciencia da persoa, e 
os deberes cívicos que lle impoñen 
as leis xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as 
características das leis xurídicas 
dentro do Estado e a súa xustifica- 
ción ética, como fundamento da 
súa lexitimidade e da súa obedien- 
cia. 

CCL 

VEB5.1.2. Debate acerca da solu- 
ción de problemas nos que hai un 
conflito entre os valores e principios 
éticos do individuo e os da orde ci- 
vil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobedien- 
cia civil e obxección de conciencia. 

CCL 

CSIEE 



a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: 
posición orixinal e veo de ignoran- 
cia; criterio de imparcialidade; fun- 
ción dos dous principios de xusti- 
za. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento ético 
do dereito, e emitir un xuízo crítico 
acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en 
internet co fin de definir os princi- 
pais conceptos utilizados na teoría 
de Rawls e establece unha relación 
entre eles (posición orixinal e veo 
de ignorancia, criterio de imparcia- 
lidade e función dos dous principios 
de xustiza que propón). 

CAA 

CD 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico 
acerca da teoría de Rawls e explica 
a súa conclusión argumentada 
acerca dela. 

CCL 

a 

b 

B5.4. Os DDHH como ideais irre- 
nunciables. 

B5.3. Valorar a DUDH como con- 
xunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e as 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a 
importancia dos dereitos huma- 
nos como ideais para alcanzar po- 

CSC 

 

 
Valores éticos. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.5. Deficiencias na aplicación dos 
DDHH referidos ao económi- co e 
ao social. 

B5.6. Organizacións que traballan 
pola defensa dos DDHH. 

deficiencias na súa aplicación, es- 
pecialmente no relativo ao ámbito 
económico e social, indicando a 
importancia das institucións e 
os/as voluntarios/as que traballan 
pola defensa dos dereitos huma- 
nos. 

las sociedades e os Estados, e re- 
coñece os retos que aínda teñen 
que superar. 

 

VEB5.3.2. Sinala algunha das defi- 
ciencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e 
falta de acceso á educación, á sa- 
úde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

CSC 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
informático e audiovisual, acerca 
dalgunhas institucións e volunta- 
rios/as que, en todo o mundo, tra- 
ballan pola defensa e respecto dos 
dereitos humanos: Organización 
das Nacións Unidas (ONU) e os 
seus organismos, como FAO, Or- 
ganismo Internacional de Enerxía 
Atómica (OIEA), Organización 
Mundial da Saúde (OMS), Organi- 
zación das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non 
gobernamentais como Greenpea- 
ce, UNICEF, Cruz Vermella, Media 
Lúa Vermella, etc., así como o Tri- 
bunal Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión Euro- 
pea, etc. 

CCEC 

CD 

CSC 

a 

b 

d 

e 

B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz e a 
solidariedade coas vítimas da vio- 

B5.4. Entender a seguridade e a paz 
como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un 
compromiso dos españois e das 
españolas a nivel nacional e inter- 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos 
grupos, acerca da seguridade e a 
paz como un dereito fundamental 
das persoas, e aprecia a súa im- 
portancia para o exercicio do derei- 

CCL 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 



g 

h 

lencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

nacional (preámbulo da Constitu- 
ción española), identificando e 
avaliando o perigo das novas 
ameazas que xurdiron nos últimos 
tempos. 

to á vida e á liberdade, elaborando 
e expresando as súas conclusións 
(artigo 3 da DUDH). 

 

VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e das 
españolas coa paz, como unha as- 
piración colectiva e internacional 
recoñecida na Constitución espa- 
ñola, e rexeita a violación dos de- 
reitos humanos, amosando solida- 
riedade coas vítimas da violencia. 

CSC 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración 
dunha presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas das 
novas ameazas para a paz e a se- 
guridade no mundo actual (terro- 
rismo, desastres ambientais, catás- 
trofes naturais, mafias internacio- 
nais, pandemias, ataques ciberné- 
ticos, tráfico de armas de destru- 
ción masiva, de persoas e de órga- 
nos, etc.). 

CD 

CSC 

a 

d 

h 

B5.10. As Forzas Armadas na 
Constitución española. 

B5.11. Misións das Forzas Arma- 
das. 

B5.12. Conflitos armados: impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais na súa prevención e na 
súa solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na 
Constitución española ás For- zas 
Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, reflexio- 
nando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e 
limitar o uso e as aplicación da for- 
za e do poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asu- me 
como cidadán ou cidadá os 
compromisos internacionais reali- 
zados por España en defensa da 
paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de orga- 
nismos internacionais (ONU, 
OTAN, UE, etc.). 

CSC 

VEB5.5.2. Explica a importancia da 
misión das forzas armadas (artigo 
15 da lei de defensa nacional) en 

CSC 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   materia de defensa e seguridade 
nacional, de dereitos humanos e de 
promoción da paz, e a súa contri- 
bución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacio- 
nais como internacionais. 

 

VEB5.5.3. Analiza as consecuen- cias 
dos conflitos armados a nivel 
internacional, apreciando a impor- 
tancia das organizacións interna- 
cionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito interna- 
cional fundamentado na DUDH. 

CSC 

 
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 



a 

b 

e 

f 

h 

m 

B6.1. Validez ética dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos. 

B6.1. Identificar criterios que per- 
mitan avaliar, de xeito crítico e re- 
flexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co res- 
pecto aos dereitos e valores éticos 
da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de 
forma selectiva para atopar algúns 
criterios que cumpra ter en conta 
para estimar a viabilidade de pro- 
xectos científicos e tecnolóxicos, 
considerando a idoneidade ética 
dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as conse- 
cuencias persoais, sociais e am- 
bientais que a súa aplicación poida 
ter. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

f 

g 

h 

B6.2. Códigos deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

B6.2. Estimar a necesidade de facer 
cumprir unha ética deontoló- xica 
a científicos/as, tecnólogos/as e 
outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a 
necesidade de apoiar a creación e 
o uso de métodos de control, e a 
aplicación dunha ética deontolóxica 
para científicos/as e tecnólogos/as 
e, en xeral, para todas as profe- 
sións, fomentando a aplicación dos 
valores éticos no mundo laboral, 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   financeiro e empresarial.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

A temporalización dos contidos realizarase de acordo á disposición ao traballo dos alumnos, mediante o 

visionado de materiais e o diálogo no aula, cuestionando condutas. 

. 

1º de ESO 

- 1°avaliación: bloque 1: a dignidade da persoa.  
- 2ª avaliación: bloque 2: a comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións humanas e 

bloque 3: a reflexión ética. 
- 3ª avaliación: bloque 5: Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2º de ESO 

- 1ª avaliación: bloques 1 e 2 (A dignidade da persoa e A comprensión, o respecto e a igualdade 

nas relacións interpersoais) 

- 2ª avaliación: bloques 3 e 4 (reflexión ética e a xustiza e política) 

- 3ª avaliación: bloques 5 e 6 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos) e (Os valores éticos 

e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía) 

3º de ESO 

- 1ª avaliación: bloque 4 (a xustiza e a política).  
- 2ª avaliación: bloque 5 (Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos. 



- 3ª avaliación: bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa coa ciencia e a tecnoloxía). 

4º de ESO 
- 1ª avaliación: bloque 1 (a dignidade da persoa) e bloque 2 (a comprensión, o respecto e a 

igualdade nas relacións persoais). 

- 2ª avaliación: bloque 3 (A reflexión ética) e bloque 4 (a xustiza e a política) 

- 3ª avaliación: bloque 5 (os valores éticos, o Dereito, a Declaración Universal e outros tratados 

sobre dereitos humanos) e bloque 6 (os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A materia Valores Éticos avalía tanto os coñecementos adquiridos como as actitudes e a sensibilidade 

respecto dos contidos do currículo que se refiren aos mencionados nesta programación. 

A avaliación é, neste caso, semanal, xa que a materia se imparte en sesións de 1 hora semanal. 

Avalíanse  continuamente os coñecementos, actitudes, participación, capacidade de compresión e 

expresión dos alumnos, mediante o seu seguimiento individualizado, así como da realización das tarefas 

na aula ou na casa. 

 

Cada actividade realizada será avaliada de forma individual ou colectiva, estas actividades comprenden a 

modo de exemplo: 

- Lecturas, desenvolvemento por escrito de argumentaciones, definicións, dilemas ou exemplos. 
- Desenvolvemento oral de argumentaciones sobre temas ou cuestións suscitadas en clase 
- Debates en grupo sobre o visionado de curtos, documentales ou materiais videográficos 
- O silenzo, a atención, o respecto e a participación son elementos fundamentais que darán sinal 

das aprendizaxes dos alumnos, estes criterios serán expostos polo profesor ao comezo do curso 
e durante todo o desenvolvemento do mesmo 

- Poderánse incluír exames ou probas avaliables anunciadas ou non, que poidan ser realizadas 
con ou sen axuda de libros, Internet ou outros medios 

- Avaliarase o interese ao pedir aos alumnos que conserven os materiais e tarefas realizados 
durante o curso agrupados para que poidan ser evaluados polo profesor valorando 
especialmente a orde, a limpeza, a conservación e a calidade na realización das tarefas. 
Trimestralmente o profesor evaluará estes cadernos ou apuntes e traballos para a cualificación 
parcial e final dos alumnos. 

- Terá especial atención a creatividade e o progreso nas aprendizaxes para a avaliación final da 
materia. 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A 

MATERIA. 

 6.1 Principios metodolóxicos xerais: 
 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen 
a práctica docente. Por tanto, serán comúns a toda a etapa. 
A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre 
profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí.  



Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como 
no método de indagación e de experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, 
sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  
Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de 
estudo e en que momento elaborativo se encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control 
sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos anteriores. 
Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos 
en colaboración con outros departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua 
Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da lectura comprensiva. 
 
As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, 

dado que estas posúen unha grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre 

a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe 

correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse maioritariamente polas 

experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da 

estrutura mental de alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao 

sentido común fai especialmente necesario nesta área o coñecer cáles son os esquemas mentais dos 

alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito dunha 

experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo 

situacións problemáticas, onde o alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, 

proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou contraexemplo que posibilite pór en 

cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa 

evolución cara a argumentacións máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e 

na medida do posible, a contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe 

significativa e funcional. 

4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na 

complexidade dos mesmos dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, 

chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha progresión na complexidade ao longo 

da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como 

propio polo grupo. As relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a 

participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando as normas establecidas 

democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta 

función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o 

xustifican, desde favorecer o nivel de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o 

deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten a aprendizaxe entre iguais. Tras a 

realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 



8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na 

aula.  

 

6.2 Estratexias metodolóxicas: 
 

Empregaremos unha metodoloxía baseada en: 

- Uso de técnicas básicas de traballo: escoitar, ler comprensiva e analíticamente, subliñar, definir, 

elaborar fichas e organizar o caderno de clase, tomar notas sobre a información oral e visual recibida, 

analizar gráficos e datos estatísticos. 

- Análise e comentario de textos editados en soportes diversos. 

- Exposición argumentativa de contidos estudados, oralmente e por escrito. 

- Elaboración de respostas a cuestionarios sobre os conceptos estudados. 

- Elaboración de resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Procura, selección e análise de información relevante utilizando diversas fontes. 

- Uso das novas tecnoloxías da información, ben como medio de consulta, de participación en foros de 

discusión, de produción de documentos, etc. 

- Participación en debates debidamente planificados atendendo a fins dialógicos e aplicando os contidos 

adquiridos na materia. 

- Realización en grupo de traballos de sínteses e investigación sobre algúns dos problemas suscitados. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 

- Esquema da unidade. 

- Discusións en grupo. 

- Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: actividades manuais-artísticas sinxelas, 

procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula, visionado e 

análise de filmes e documentais, indagacións bibliográficas, resolución de problemas e exercicios do 

caderno de Actividades, traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais: adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 



6.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os 

aspectos da práctica docente. O uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, 

obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o uso adecuado destas canles 

e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, 

simulacións virtuais, etc., de maneira que preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

 

6.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 
 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do 

seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun texto científico que sexa atractivo para eles. Esta 

actividade levarase a cabo preferentemente ao comezo da clase. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar 

termos no dicionario, comprensión de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e 

frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos ou imaxes.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e 

desenvolvendo habilidades persoais que lles permitirán resolvelos.  

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN. 
 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Citar os elementos transversales 

na programación de Valores é redundante xa que todos os chamados "elementos transversais” danse no 

área de Ética. Traballaráse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional. 

Fomentarase: 

- A calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidad, a igualdade de oportunidades 

e non discriminación por razón de discapacidad (diversidade funcional) ou por todas aquelas medidas que 



sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación 

educativa de calidade en igualdade de oportunidades. 

-  A igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

- a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia ilexítima, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas da violencia e a 

prevención de calquera tipo de violencia ilexítima 

- As medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial e a creatividade a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. Neste sentido os 

alumnos deberán levar a cabo parte das súas tarefas para ser expostas ante a comunidade educativa ou 

a sociedade en xeral adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

da vida diaria dos alumnos, nos términos e condicións que garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudable e autónoma. 

- A educación e a seguridade vial, incorporaránse elementos curriculares e se promoverán accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os 

seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peatón, viaxeiro e condutor de bicicletas, 

respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 

Engadir a todos eles tres elementos que apareceron na sociedade recientemente e que deben ser 

tratados como elementos transversales no currículo: 

1. Uso racional das redes sociais, prevención do mal uso, abuso e falta de control na redes sociais. 

2.  Procura significativa e relevante de información diferenciando o seu carácter importancia e relevancia, 

desechando aquelas fontes irrelevantes, tóxicas, non fiables ou de calquera outro carácteres, 

3. O xogo, a adición e o mal uso do diñeiro e da propia saúde ao enfrontarse ao xogo e as apostas 

económicas en locais, con amigos e o uso e abuso de sustancias tóxicas ou adictivas. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan 

ao longo do curso.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os alumnos terán como materiais tanto os recursos impresos dispoñibles na biblioteca escolar como 

Internet (publicacións periódicas dixitais e páxinas de referencia, en especial aquelas que están 

relacionadas con organizacións de defensa dos dereitos humanos). 



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa 

diversidade, establecendo medidas que permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas 

necesidades, os contidos e estándares de aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse 

a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

Atenderase aos requerimentos realizados tanto polo departamento de orientación como pola dirección do 

centro, os titores dos alumnos ou os seus pais, sempre que se correspondan cun informe das medidas a 

adoptar. En todo caso consideramos perfectamente posible integrar na clase ordinaria de Valores Éticos 

todos os alumnos pola propia natureza da materia e a incidencia que fai na dignidade da persoa e no 

respecto á diversidade. 

 Alumnos con necesidades de apoio  

Cando sexa necesario ao longo do curso adecuaranse as programaciones ás características de grupos 

de alumnos, cambiando os materiais de traballo, o modo de organización, as tarefas a realizar para 

conseguir a motivación e o traballo dos alumnos. 

 Alumnos con necesidades educativas especiais 

 Só para alumnos con avaliación psicopedagóxica, cando sexa prescriptivo realizaranse as adaptacións 

significativas b) De acceso ao currículo: provisión ou adaptación de medios técnicos. c) De ampliación ou 

enriquecimiento, de menor a maior significatividade: actividades de profundización e complementación, 

adaptacións de ampliación ou enriquecimiento e agrupamientos flexibles. Alumnado con altas 

capacidades con informe psicopedagógico. 

10. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS 

APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS PARA O ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON AVALIACIÓN NEGATIVA 
 

Pola propia natureza da materia Valores Éticos os alumnos adoitan obter unha avaliación positiva da 

materia, cando non é así ocorre invariablemente que deben repetir curso. 

No improbable caso de que haxa alumnos que deban recuperar a materia de cursos anteriores 

facilitaráselles un cuadernillo de actividades que deberán entregar ao departamento no mes de febreiro e 

dependendo da súa realización deberán no seu caso realizar ademais unha proba obxectiva en relación 

cos contidos mínimos traballados en devandito cuadernillo para superar a materia pendente, para esta 



proba facilitarase un modelo con polo menos 15 días de antelación. 

En todo momento atenderase ao desenvolvemento da acción tutorial e a orientación educativa, 

académica e profesional. 

11. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR  
 

Para os alumnos que repiten o curso contémplanse dúas posibilidades: 

 

a) Para aqueles que teñan superado a asignatura do ano anterior, é dicir, que non a teñen 

pendente, non se prevé ningunha medida especial, xa que non necesitan reforzo. Non obstante, 

realizaranse novas actividades para non repetir as mesmas do ano pasado e, dese modo, evitar 

a pérdida de motivación pola súa parte. 

b)  Para aqueles que repiten o curso tendo a asignatura suspensa do ano anterior, ó principio de 

cada unidade faranse actividades que nos permitan detectar as necesidades dos estudantes, de 

modo que podamos abordar os contidos que lles resultan difíciles de asimilar. Traballarase 

tamén con materiais individuais, preparados para cada un segundo as súas necesidades. Estes 

poden ser similares a aqueles cos que traballan os alumnos con reforzo, segundo a 

circunstancia. 

12.  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  
 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa 

comunidade. Os criterios de avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen 

os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos 

tamén no Decreto, permiten definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe 

saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles e avaliables e permiten 

graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b 

desta programación. Os estándares de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de 

cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua 

e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos 

de Avaliación. 



-O profesor realizará un seguimento da conduta e as tarefas na aula e na casa tendo en conta os 

principios no aula de silencio, atención respecto participación creatividade, calidade, claridade, limpeza e 

orde respecto das tarefas que deban realizar os alumnos.  

- Poderanse incluír probas que se poida utilizar material ou non para evaluar os criterios anteriormente 

sinalados. 

 12.1 CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN 

INICIAL  
 

Realizarase unha avaliación inicial que consistirá en medir a capacidade lingüistica, expresiva, 

argumentativa, social e cidadá dos alumnos facendo que se presenten a sí mismos e que expliquen a súa 

percepción e os seus coñecementos previos acerca da materia.  

12.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Para a avaliación teranse en conta os seguintes procedementos: 

- Observación en clase dos alumnos: valorando aspectos como o silencio, a atención, 

respecto, participación 

- Procura de información en casa 

- Realización das tarefas propostas  

- Realización, no seu caso, das probas escritas necesarias.  

- En todo caso o profesor da materia informará aos alumnos previamente sobre si deberán 

realizar ou non algún tipo de proba escrita para a súa avaliación inicial, parcial e final. 

 

 12.3 INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

A avaliación realizarase mediante a observación das actividades propostas en clase, a atención e o 

interese demostrado polo alumno e o respecto cara aos demais.  

As porcentaxes son as seguintes: 40% corresponde á actitude en clase e á participación. 60% 

corresponde ás actividades propostas polo profesor, incluíndo, cando sexa oportuno, exames.  

No caso de que o alumno teña a actitude adecuada e realice as tarefas encomendadas superarán a 

avaliación. No caso de que non se supere a avaliación positivamente poderá recurrirse a unha proba ou a 

un traballo. Será necesario alcanzar a cualificación de 5 para aprobar a materia.  



A nota media, por avaliación, deberá alcanzar a cualificación mínima de 5 para lograr o aprobado. 

Aqueles alumnos que non superen a avaliación deberán realizar unha proba de recuperación dos 

mesmos.  

Os alumnos que superen as tres avaliacións correspondentes a cada periodo lectivo, superarían 

positivamente a materia e a súa nota final será a media das tres avaliacións (ou a da correspondente 

recuperación). Aqueles alumnos que non superen parcial ou totalmente a materia poderán realizar unha 

proba extraordinaria no mes de setembro ou entregar un dossier que conteña as actividades propostas 

polo profesor. Poderá tamén realizarse unha proba escrita sobre os contidos mínimos descritos 

anteriormente. Nela será imprescindible obter unha cualificación de 5 para aprobar.  

A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 10% na respectiva nota. 

Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá 

que presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 

A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 

para a nota inmediatamente posterior no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a 

adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de traballos e outros pedidos polo 

profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  

Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo 

electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de 

contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios telemáticos/electrónicos, 

sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame 

de recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno 

non asiste na data do exame deberá traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares 

contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación 

mínima de 5 puntos non podendo sumarse a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 

en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada 

de atención por interromper a a explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, 

non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 



 

12.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
 

 Os alumnos serán cualificados de acordo cos seguintes criterios 40% actitude en clase, incluíndo 

silencio, atención, respecto e participación e 60% tarefas realizadas correctamente por parte do 

alumnado. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

Participarase activamente nas actividades complementarias e extraescolares que propoñan os 

departamentos en particular os de Xeografía e Historia e Linguas, así como aquelas actividades que 

formen parte das desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Biblioteca. 

Sinalar neste apartado a tutoria entre iguais, programa de mentorización ou autorización para mellorar a 

convivencia e a competencia do alumnado, propoñerase aos alumnos desta materia que participen no 

mesmo o que incidirá na súa nota final en relación coa cualificación da actitude en clase. 

14.  INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade 
educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e 
cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de 
forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas 
deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos 
conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e 
informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da miña 
programación de aula con unha distribución 
e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades 
en función dos estándares, en función dos 

   



distintos tipos de contidos e en función das 
características dos alumnos. 

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de 
agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o 
máis posible, ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, 
procedementos e instrumentos de avaliación 
que permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o grao 
en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos 
na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de ensino-
aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 

   

15. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan 

que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a 

adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica 

tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro que se presentan a continuación:  

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña 
actividade educativa tendo como 
referencia o Proxecto Curricular de 
Etapa e o contexto físico e cultural do 
centro. 
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Formulo os estándares de aprendizaxe 
de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e 
alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós 
contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a 
consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos 
esixibles e informo os alumnos. 

   

Selecciono e secuencio os contidos da 
miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión 
adecuada ás características de cada 
grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo 
actividades en función dos estándares, 
en función dos distintos tipos de 
contidos e en función das 
características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
(persoais, materiais, de tempo, de 
espazo, de agrupamentos...) axustados 
á programación didáctica e , sobre 
todo, axustado sempre,o máis posible, 
ás necesidades e intereses dos 
alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os 
criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do 
progreso dos alumnos e comprobar o 
grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación 
recollidos na programación. 

   

Despois de valorar o proceso de 
ensino-aprendizaxe propoño e realizo 
accións de mellora. 

   

 
Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras 
como a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 
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16. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN  
 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua 

revisión e modificación da nosa labor docente e, polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae 

como consecuencia unha continua variación na temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda 

maiores, por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable 

a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as 

necesidades que se detecten no día a día da aula, tanto na necesidade de reforzar e repasar 

como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste 

sentido, será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e 

reforzando entre as diversas materias. 

 

17. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO 

ENSINO NON PRESENCIAL 
 

17.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de 

interacción entre profesor e alumnado e entre estes últimos entre sí. Esta será a exposta na 

progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula 

virtual do centro así como na páxina web do centro os apuntamentos e actividades realizadas 

na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa casa, 

entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu 

estudio diario mediante a mensaxería da aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará 

os contidos contemplados na programación para tal día mediante Webex ou outro dispositivo 

similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que 

poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as faltas no programa Xade así como os 

problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 
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- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades. 

17.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 
 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da 

programación. No caso de ensino semipresencial ou a distancia, seguirase empregando o libro 

de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto 

o docente como o alumnado precisa dun ordenador con conexión a internet para realizar o 

seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade desde o centro realizaráse unha lista de todo 

aquel alumnado que poida ter problemas de falta de medios,  para solucionar este problema 

con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma 

escrita  mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como 

mediante o correo electrónico corporativo de cada docente e as clases virtuales. 

 A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o 

programa Abalar do centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido 

número de alumnado.  

 

17.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de 

atención a diversidad ecos alumnos que así o precisen. Estas medidas seguirán no caso dun 

posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e 

diferentes ao resto da clase.  

A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o 

funcionamento da aula virtual e das clases online, entregando algunas das actividades 

propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas 

antes dunha situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, 

os contidos e as actividades estarán adaptadas ao seu nivel curricular. Se fose preciso, 

adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 
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13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a 

realización de actividades propostas, tanto as diarias ao longo das clases como as actividades 

finais que suporán un 60% da nota neste caso, fronte a un 40% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o 

comportamento en rede e a realziación do traballo proposto durante o discurrir da conferencia 

cun porcentaxe dun 40%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades 

didácticas en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 60%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na 

aula virtual coa finalidade de que non desconecte do discurrir diario das clases. Estas 

actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da 

proba escrita de avaliación no momento no que o alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades 

trimestralmente sobre os contidos do curso anterior que suporá o 40% da calificación, e unha 

proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa 

proba escrita será cambiada por un traballo sobre os mesmos contidos que realizaran nas súas 

casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web 

do centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 

Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non 

pode realizar a proba de recuperación debido a un confinamento, esta proba realizaráse cando 

o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo 

docente. 
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O C.P.I. Tino Grandío é un centro pequeno, ainda que o equipamento co que conta é suficiente para as necesidades da actividade educativa: 

biblioteca, aula de informática, laboratorio de ciencias, aula de tecnoloxía, aula de plástica, ximnasio… Non é posible, porén, contar cun 

número suficiente de aulas para acadar o sistema de “aula-profesor”, así como un salón de actos que permita organizar reunións, charlas ou 

obras de teatro, etc. A pesar destes inconvenientes, debemos recoñecer tamén a facilidade de contar case sempre coa aula de Abalar e a 

biblioteca. O C.P.I. Tino Grandío está situado en Guntín de Pallares, unha vila da comarca de Lugo cun importante patrimonio histórico, cultural 

e natural. O concello de Guntín, no que se sitúa, ten preto de 3.000 habitantes, e nel, ademáis do referido centro, hai un punto de atención á 

infancia. As circunstancias do Concello fan que o contexto socio-cultural sexa diverso, aínda que a nivel xeral pódese dicir que é medio- baixo, 

abondando os traballos relacionados co sector agrario.  

O centro está situado preto do núcleo central da vila, aínda que debido á dispersión territorial a maioría dos alumnos chegan en transporte 

particular ou público. O edifico ten un tamaño pequeno, e as súas instalacións gozan de todos os servizos desexables. Ademais da Educación 

Secundaria Obrigatoria, no centro impártense Infantil e Primaria. 

No contexto espacial e socioeconómico no que vive o alumnado do CPI Tino Grandío é moi importante para a súa formación como persoas 

entender tódolos procesos que se dan ao redor dos distintos sectores produtivos, xa que aquí son importantes tanto o sector primario (a 

agricultura e gandaría), o secundario (as industrias agrarias) e o terciario (o sector servizos ao redor desta última); pero tamén o coñecemento 

da realidade histórica, posto que Guntín e a comarca de Lugo desempeñaron un papel importante na cultura galega desde tempos 

prehistóricos (restos megalíticos) ata a actualidade. 
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Polo que respecta ao departamento de Ciencias Sociais, está formado por un único profesor, neste caso da especialidade de Xeografía e 

Historia: Laura Abuín Gómez, con destino definitivo no centro desde o curso 2021/2021. O alumnado de ESO para este curso 2021/2022 suma 

un total de 60 alumnos, repartidos nos seguintes cursos: 

- 1º ESO: hai un total de 10 alumnos sen necesidades especificas de aprendizaxe salientables  

- 2º ESO: atopamos 11 alumnos, e un alumno con necesidade de reforzo e axuda constante, canto menos para comenzar as tarefas 

indicadas polo profesor.  

3º ESO: hai un total de 16 alumnos, dentro do cal atopamos dñuas nenas con discapacidade intelectual do 40 por cento, dous 

alumnos repetidores e unha alumna con un importante desfase curricular e destacables problemas familiares. 

4º ESO: coexisten dous grupos, nos cales un é unha sección bilingüe. Son un total de 23 alumnos, entre os que atopamosndous 

alumnos diagnosticados de asperger e dous con TDAH, un deles con unha ACS (adaptación curricular significativa) e outro con 

serias dificultades no aprendizaxe.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece para Xeografía e Historia, na súa Introdución, o seguinte: 

 

“O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual. 

Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a 

realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos 
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sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a economía, a socioloxía, a 

ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación primaria; favorecer a 

comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as 

escalas de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as 

competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa 

orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir 

que a través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación 

con contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en 

Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia 

ten para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 

competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. 

 

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de 

Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso céntrase na 

globalización. 

 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO. 

 

Na secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda procurouse unha 

repartición o máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar do xeral ao particular, 

traballando nos primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de complexidade á medida que se avanza na etapa. 

Dese xeito, procúrase ir da identificación e da localización dos primeiros cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas no 

remate da etapa. A Historia recibe un tratamento semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan 

un enfoque máis xeral, que abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa para o estudo da historia 

contemporánea. En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular 

a aplicar na aula. 

 

Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención 

especial a educación cívica, a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías da información e da 

comunicación. A materia de Xeografía e Historia é un vehículo axeitado para animar ao emprendemento. Ademais, o desenvolvemento 

sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. 

 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis 

simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver 
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metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque 

orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do/da docente como orientador/a, 

promotor/a e facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.” 

 

A ESO queda estruturada en dous ciclos, o primeiro composto polos cursos 1º, 2º e 3º, e o segundo polo curso de 4º ESO, o cal a súa vez 

divídese en dúas opcións (ensinanzas académicas e ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional). 

 

Outras novidades salientables da LOMCE ten que ver coas competencias (quedan reducidas a sete), a introdución dos estándares e os 

resultados de aprendizaxe avaliables, así como os elementos transversais. Todas estas novidades se inclúen nesta programación didáctica. 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA. 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver 

pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da comunidade 

autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 
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3. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA OU MATERIA POR CURSO. 

3.a. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

Segundo o establecido no referido decreto 86/2015 sobre o perfil competencial da materia, adxúntase o cadro que reflicte todo o referido a 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, relacionados entre si.  

 

1º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. ▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer 
as relacións entre os movementos da terra e 
a existencia das estacións e do día e da 
noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 
planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 
horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Representación da Terra. Escala e 
linguaxe cartográfica. 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, 
e compara unha proxección de Mercator con 
unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.3. Proxeccións e sistemas de 
coordenadas. Imaxes de satélite e os seus 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e 
coñecer as imaxes de satélite e os seus 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas. 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

principais usos. usos principais. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. ▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 
Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, 
e identificar as súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.7. Medio natural europeo: principais 
trazos. 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 

▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais 
do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.8. Unidades do relevo do espazo ▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades ▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e ▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

xeográfico europeo. e os elementos principais do relevo 
continental. 

os elementos principais do relevo europeo. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.  

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.10. Diversidade de espazos naturais 
europeos. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos 
naturais do noso continente. 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes 
de satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.11. Medio natural: áreas e problemas 
ambientais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A Historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas restos 

▪ CSC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

materiais ou textuais. 

▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas 
escalas temporais sobre as conquistas de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. 

 

▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Evolución das especies e a 
hominización. 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión 
global. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B3.9.1. Paleolítico: etapas; características 
das formas de vida; cazadores colectores. 

▪ B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos 

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 

▪ CSC 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e 
expansión das sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e comercio; 
organización social. 

▪ B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e 
petróglifos. 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

describe as características básicas da vida 
en cada un. 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolítica e o papel da muller nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e 
artísticos; pintura e escultura. 

▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de 
Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. ▪ B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura. 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. ▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB3.13.2. Describe as principais 
características das etapas históricas en que 
se divide Exipto.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. ▪ B3.14. Identificar as principais características 
da relixión exipcia. 

▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto. 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" 
gregas e a súa expansión. 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis 
gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización 
socio-política e económica das polis gregas 
a partir de fontes históricas de 
diferentestipos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das 
diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión 
comercial e política das polis gregas. 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo. 

▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político 
grego e o helenístico. 

▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: 
arte, ciencia, teatro e filosofía. 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte 
e na cultura occidentais. 

▪ XHB3.19.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos 
das áreas do saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura europea parte da 
Grecia clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da 
historia de Roma. República e imperio: 
organización política e expansión colonial 
polo Mediterráneo. Cristianismo. 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, a economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de cambio e 
continuidade na historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 
etapas da expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e 
semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura. 

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos 
característicos de obras da arte grega e 
romana, diferenciando entre os que son 
específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.22. Península Ibérica: pobos 
prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. 
Proceso de romanización. A cidade e o 
campo. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización 
en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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2º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Características xerais do medio físico 
de España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico 
de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico español e 
galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.3. Medio físico de España: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as 
unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimáticos. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo español. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades 
e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo 
con axuda do mapa físico de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.5. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática da Península Ibérica e 

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o 

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

de Galicia. espazo xeográfico español e galego. España. ▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas 
bioclimáticas da Península Ibérica e de 
Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 
de España e de Galicia. 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as 
paisaxes de España e de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.7. Medio natural e problemas ambientais 
en España. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente español e 
galego, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e 
localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Poboación mundial: modelos 
demográficos e movementos migratorios. 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do 
mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 
continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 
migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B2.2. Poboación europea: distribución e 
evolución. 

 

▪ B2.2. Analizar a poboación europea no 
relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 
de poboación. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da 
poboación europea. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.2. Compara entre países a 
poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.3. Poboación española: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios. 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación 
de España e das súas comunidades 
autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.4. Poboación de Galicia: evolución, 
distribución e dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos 
migratorios 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 
galega, as súas etapas e os destinos 
principais.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.5. Proceso de urbanización no planeta. ▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes 
áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidades mundiais como 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 
evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 
cidades máis poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa posición 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.6. A cidade e o proceso de urbanización 
europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os seus 
contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que 
diferencien o urbano e o rural en Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do 
noso continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.7. A cidade e o proceso de urbanización 
en España e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as características das 
cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.8. Diversidade de medios naturais en 
España e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos a nivel peninsular e insular. 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais 
españois nun mapa, e explica a situación 
actual dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

21 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B2.9. Paisaxes no territorio español e 
galego. 

▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes 
humanizadas españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.10. Principais retos e problemas 
ambientais en España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os 
retos ambientais que afronta España, a súa 
orixe e as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada ▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns ▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa Idade Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 
Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 
entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.7. Caída do Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasións 
xermánicas. Imperio Bizantino e reinos 
xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio Romano coas 
dos reinos xermánicos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.8. Feudalismo. ▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as 
súas consecuencias. 

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e 
as relacións entre señores e campesiños. 

▪ CSC 

▪ B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión 
musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o 
seu alcance posterior. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-
Andalus na Idade Media. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.10. Reconquista e repoboación. ▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas e 
a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-
Andalus. 

▪ XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen 
os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño 
de Santiago. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B3.11. Expansión comercial europea e 
recuperación das cidades. Crise da baixa 
Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 
consecuencias. 

▪ B3.11. Entender o concepto de crise e as 
súas consecuencias económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha 
crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

▪ CSC 

▪ B3.12. Arte románica, gótica e islámica.  ▪ B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte 
románica, gótica e islámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

 

 

3º de ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico  

▪ B1.1. Localización. Latitude e lonxitude ▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 
satélite 

▪ XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

Bloque 2. O espazo humano  

▪ B2.1. Organización política e territorial de 
España. 

▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa 
e territorial de España. 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.2. Sectores de actividade económica. ▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector 
terciario dun país fronte aos do sector 
primario e secundario, e extraer conclusións. 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes 
datos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.3. Sectores económicos en Europa, en 
España e en Galicia. 

▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas 
que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

▪ XHB2.3.1. Diferencia os sectores 
económicos europeos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.4. Sistemas económicos do mundo. ▪ B2.4. Coñecer as características de diversos 
tipos de sistemas económicos 

▪ XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a 
súa interrelación dentro dun sistema 
económico. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable. 

▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 
sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B2.6. Recursos naturais e actividades 
agrarias. 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

▪ XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealistas, como exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as máis importantes 
masas forestais do mundo. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no 
mundo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ B2.7. Pesca: tipos e problemática. ▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e 
os seus problemas. 

▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B2.8. Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo. 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das 
rexións industrializadas no mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B2.9. Actividades terciarias: transporte. ▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de 
transporte no seu contorno. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 
itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu 
consumo en zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.10. Actividades terciarias: comercio. ▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

▪ XHB2.10.1. Define os indicadores que miden 
os intercambios económicos dun país. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.2. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ XHB2.10.3. Enumera as características dos 
bloques comerciais e as razóns polas que se 
constitúen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B2.11. Turismo. ▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e 
os seus efectos 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo 
na economía española e galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪  B2.12. Causas do desenvolvemento 
desigual no mundo. Débeda externa. 

▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países 
e textos onde se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual e a débeda 
externa entre países en desenvolvemento e 
os desenvolvidos. 

▪ XHB2.12.1. Comparar as características do 
consumo interior de países como Brasil e 
Francia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 
usando recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que agrupan as zonas 
comerciais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se 
reflictan as liñas de intercambio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B2.13. Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. Solucións ao 
problema. 

 

▪ B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 
medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

Bloque 3. A historia  

▪ B3.1. Relación entre o pasado, o presente e 
o futuro a través da historia 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 
de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se 
pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Cambio e continuidade. ▪ B3.3. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Tempo histórico. 

 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía) 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Vocabulario histórico e artístico. ▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. ▪ B3.6. Comprender a significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

29 
 

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior. 

 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada 
dos humanistas, artistas e científicos do 
Renacemento con etapas anteriores e 
posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento 
e do Humanismo na historia europea, a partir 
de fontes históricas de diversos tipos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.8. Arte renacentista e barroca. 

 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte 
renacentista e barroca en Europa e en 
América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 
artistas, humanistas e científicos da época. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ B3.9. Principais manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores 
e obras destes séculos. 

▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 
delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.10. Estado moderno: monarquías 
autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as características de 
réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.11. Monarquías modernas: unión 
dinástica de Castela e Aragón. Posición de 
Galicia. 

▪ B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos 
como unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna. 

▪ XHB3.11.1. Comprende os conceptos de 
cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de 
América. 

▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas que 
conduciron á descuberta de América para 
Europa, a súa conquista e a súa 
colonización. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

▪ CSC 

▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista e a colonización 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de América. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.13. Os conflitos europeos nos séculos 
XVI e XVII a través das políticas dos 
Austrias: reforma, contrarreforma e guerras 
de relixión; loita pola hexemonía e guerra 
dos Trinta Anos. 

▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas 
e as relacións exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

▪ CSC 

▪ CAA 

 

 

4º ESO – HISTORIA 

 

Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

▪ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo 
ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de 
textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 
como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como 
novo movemento cultural e social en Europa 
e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as características da 
cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B1.3. Arte e ciencia en Europa no século 
XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución 
Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a 
súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais  

▪ B2.1. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), 
económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 
dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como 
evidencia para os/as historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

▪ B2.2. Identificar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da 
violencia empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 3. A Revolución Industrial  

▪ B3.1. Revolución Industrial: concepto; 
factores económicos, sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.2. Revolución Industrial: desde Gran 
Bretaña ao resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país pioneiro nos 
cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas 
escalas temporais e xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de 
industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.3. Consecuencias da Revolución 
Industrial. Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral 
feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ B3.4. Discusión en torno ás características 
da industrialización en España e Galicia: 
éxito ou fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios 
económicos en España e en Galicia, a raíz 
da industrialización parcial do país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

▪ CSC 

▪ B3.5. A ciencia no século XIX. ▪ B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século 
XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  

▪ B4.1. O imperialismo no século XIX: 
concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias imperialistas e 
a repartición de poder económico e político 
no mundo no derradeiro cuarto do século 
XIX e no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.2. Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais 
(aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B4.3. Causas e consecuencias da Gran 
Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 
dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 
desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da Revolución 
Rusa na súa época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar movementos culturais 
como o romanticismo, en distintas áreas, e 
recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

34 
 

Xeografía e Historia. 4º de ESO  
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Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  

▪ B5.1. Período de entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de 
entreguerras, e a súa conexión co presente, 
e estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas 
de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das 
crises financeiras de 1929 e de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita 
polo sufraxio da muller. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. ▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que 
fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B5.3. II República española e a Guerra Civil. ▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 
España á proclamación da II República e ao 
estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas 
durante a II República española, e reaccións 
a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

▪ B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. ▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B6.2. Desenvolvemento da II Guerra 
Mundial: extensión, fases, formas de guerra 

▪ B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 
conflito. 

▪ CSC 
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Xeografía e Historia. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

e principais consecuencias. xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de guerra 
total. 

▪ CAA 

▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 
rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa 
das causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

▪ B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría 
e plans de reconstrución posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o concepto de Guerra 
Fría no contexto de despois de 1945, e as 
relacións entre os dous bloques, os EEUU e 
a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B6.5. Procesos de descolonización en Asia e 
África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis importantes 
da descolonización de posguerra no século 
XX e comprender os límites da 
descolonización e da independencia nun 
mundo desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do 
proceso descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos 
diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 60) e a India 
(1947). 

▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  

▪ B7.1. Evolución dos bloques soviético e 
capitalista. O "Welfare State". 

▪ B7.1. Entender os avances económicos dos 
réximes soviéticos e os perigos do seu 

▪ XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

illamento interno, así como os avances 
económicos do "Welfare State" en Europa. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 
derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC 

▪ B7.2. Crise do petróleo (1973). ▪ B7.2. Comprender o concepto de crise 
económica e a súa repercusión mundial nun 
caso concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 
1973 coa financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B7.3. Ditadura de Franco en España. ▪ B7.3. Explicar as causas de que se 
establecera unha ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi evolucionando esa 
ditadura desde 1939 a 1975. 

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra 
e a represión en España, así como as fases 
da ditadura de Franco 

▪ CSC 

▪ XHB7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de memoria 
histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  

▪ B8.1. Formas económicas e sociais do 
capitalismo no mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de 
cambios económicos, sociais e políticos a 
nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 
declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 
do estado do benestar. 

▪ CSC 

▪ B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do colapso da 
URSS e outros réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 
económicos e culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.3. Transición política en España: da 
ditadura á democracia (1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais feitos que 
conduciron ao cambio político e social en 
España despois de 1975, e sopesar distintas 

▪ XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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interpretacións sobre ese proceso. ▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: coroación 
de Xoán Carlos I, lei para a reforma política 
de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituíntes, aprobación da 
Constitución de 1978, primeiras eleccións 
xerais, creación do Estado das autonomías, 
etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 
historia das organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde 
a unión económica a unha futura unión 
política supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución da construción 
da Unión Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 
Unión Europea e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI  

▪ B9.1. A globalización económica: concepto e 
características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar 
algúns dos seus factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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▪ B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos cambios 
fundamentais que supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 
progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B9.3. Consecuencias da globalización. 
Relacións interrexionais; focos de conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios 
a nivel local, autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios máis e menos 
desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas 
realidades do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 
recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía  

▪ B10.1. Relación entre o pasado, o presente 
e o futuro a través da historia e a xeografía. 

▪ B10.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, como 
o desxeamento do Báltico. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século 
XXI. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 
varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B10.2. Cambio e continuidade. ▪ B10.2. Explicar as características de cada 
tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos 

▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: 
Idade Contemporánea. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 
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3.b. Secuenciación das unidades didácticas: 

 

1º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: O PLANETA TERRA.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 

▪ Analiza e clasifica tipos de mapas e 
proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. 

Traballaremos con distintos mapas, tanto impresos como 
dixitais, así como globos terráqueos (clásicos e de tipo 
balón de praia), fichas de actividades, etc. 
 
Visionado do video que ofrece a web do Instituto 
Geográfico Nacional. 
 
Confección dun glosario dos termos propios da unidade: 
paralelos, meridianos, latitude, lonxitude, fuso horario, 
hemisferio, proxección cartográfica, mapa. 
 
Realiazación dos exercicios e fichas. 

Observación do 
traballo na aula. 
 
Elaboración de 
fichas de 
exercicios. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

- Explica as características dun mapa 
topográfico, os distintos elementos que 
figuran nel e os principais usos que se 
lle atribúen. 

- Formula as distintas características e 
utilidade dun mapa temático, e explica 
e argumenta cal é o tipo de mapa 
temático máis utilizado. 

▪ Analiza mapas de fusos horarios e 
comprende o procedemento das 
distintas unificacións horarias do 
planeta. 

- Explica en cantos fusos horarios está 
dividida a Terra e arguméntao. 

- Analiza os cambios horarios a partir de 
dsitintas situacións xeográficas 
formuladas. 

▪ Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais 
características. 

- Explica en que consisten os dous 
hemisferios nos que se divide a Terra, 
e que nome recibe o paralelo 0º. 

- Determina se a Terra é unha esfera 
perfecta, argumenta a súa resposta, e 
indica o nome que recibe a forma do 
planeta Terra. 
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- Explica as características dos dous 
hemisferios da Terra e formula en cal 
dos dos existe unha maior proporción 
de terras emerxidas. 

▪ Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa a partir da análise 
de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas. 

- Explica os distintos valores que poden 
alcanzar, en grados, os meridianos 
cara ao Leste ou cara ao Oeste. 

- Compara a lonxitude do Ecuador coa 
dun trópico e indica cal dos dous ten 
maior dimensión. 

 

▪ Indica as características e o uso 
dos meridianos e paralelos do 
globo terráqueo. 

▪ Compara distintos tipos de mapas e 
proxeccións. 

  - Analiza en grupos os tipos de mapas 
que se utilizan nos distintos países, 
compáraos, indica características e as 
súas vantaxes e inconvenientes. 

- Distingue as características e usos das 
diverssas proxeccións cartográficas. 

 

  

UNIDADE 2: O RELEVO DA TERRA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 
Posible realización dun mapa de Galicia en plastilina, 
representando os principais elementos do relevo e ríos, 
mapa que levarán como agasallo para as súas casas, 
enmarcado para ser colgado. 

 
Observación do 
traballo na aula: 
mapa plastilina 
 
Elaboración de 
mapas mudos 
 
Proba de 
avaliación nos 
mapas 
interactivos ou 
mudos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta e localiza 

correctamente espazos xeográficos e lugares 

nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español, europeo e mundial situando os 

elementos principais en mapas e planisferios. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos do relevo 
europeo. 

Localiza nun mapa físico mundial 
os principais elementos e 
referencias físicas: mares e 
océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e das principais 
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cadeas montañosas. sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, 
europeo e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Coñece as características do relevo 
europeo. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 3: A HIDROSFERA:AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e mundial. 

 
Trátase dunha unidade fundamentalmente descritiva, que 
traballaremos coa axuda de distintos atlas, mapas 
desplegables, mapas mudos e mapas interactivos cara a 
fixar os contidos, principalmente a localización dos 
principais elementos xeográficos de carácter físico. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

de España, de Europa e do mundo. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Explica as características dos distintos 
corpos de auga e diferénciaos 

Localiza nun mapa físico mundial os 
principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais 
cadeas montañosas. 
 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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UNIDADE 4: O  TEMPO ATMOSFÉRICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza e describe o tempo 
meteorolóxico e o clima de España a 
partir de mapas e datos estatísticos. 

 
Dada a complexidade do tema, trataremos de explicar 
dun xeito sinxelo os factores e elementos do clima, así 
como a diferenza entre tempo atmosférico e clima. 
 
Analizaremos algún mapa de tempo, visitando a páxina 
web da Aemet e veremos algún espazo meteorolóxico-
informativo, preferentemente de TVE ou da TVG. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe correctamente 

os grandes conxuntos bioclimáticos que 

forman o espazo xeográfico europeo. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

UNIDADE 5: OS CLIMAS DA TERRA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa e analiza e 
compara os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. 

 
Trataremos de describir e explicar a distribución e 
características dos principais climas do mundo, 
axudándonos sempre de mapas que o ilustren. 
 
Elaboraremos algún climograma e faremos o seu análise 
e comentario. 
 

 

  
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece, compara e describe os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. 

Coñece e describe os factores climáticos 
e os elementos do tempo. 
 

Distingue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso 
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continente. contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. Localiza no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicten os elementos máis importantes. 

Identifica as principais características 
das grandes zonas climáticas da 
Terra. 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web que están 
directamente relacionados con eles. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

 

 

UNIDADE 6: AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

  
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes de climas 
temperados 

Describe os factores formadores e 
modeladores das paisaxes naturais e 
humanizadas. 

 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
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páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 7: O  AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

 
 
Explicación do concepto de paisaxe xeográfica ou 
ecosistema xeográfico e os elementos que os componen. 
 
Descripción das paisaxes correspondentes á unidade. 
 
Realización das actividades do caderno. 
 
Veremos dos capítulos da serie de TVE “Climas 
extremos” para comprobar as implicacións do clima na 
vida cotiá das persoas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Coñece, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

Indica as principais particularidades 
das paisaxes de climas extremos. 

Indica as consecuencias da relación 
entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. 
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Coñecer os principais espazos naturais 
protexidos do ámbito peninsular e 
insular. 

 
Avaliación da 
proba sobre a 
serie de TV vista. 

consecuencias.  

• Coñece os principais espazos naturais 

protexidos no ámbito peninsular e insular. 

 

UNIDADE 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS 
CUALIFICACIÓN 

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas 
e recursos web directamente relacionados 
con eles. 

 
Unidade de carácter eminentemente práctico, axeitada para 
traballar a través da prensa, tanto dixital como en papel. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e avaliación 
das actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Coñecer, describir e valorar 

a acción do home sobre o 

medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

• Entende a idea de 

“desenvolvemento sostible” 

e as súas implicacións. 

• Relaciona áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos e 

políticos. 

• Entender a idea 

Indica as consecuencias da relación entre 
a acción humana e os problemas 
medioambientais. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave relacionados 
con el. 
 

Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 
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UNIDADE 9: A PREHISTORIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe os cambios evolutivos 
desde os primates ata os homínidos 
e a especie humana na actualidade. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a Prehistoria e a evolución humana, 
faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Faremos algunha lectura de textos breves sobre cada un 
dos períodos e sobre o papel da muller nese tempo. 
 
Traballaremos tamén o xacemento de Atapuerca a través 
dos materias que ofrece a súa fundación na web. 
 
Veremos o capítulo da serie de TVE “La odisea de la 
especie”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Establece a orixe da especie humana nos 

primates, describe o proceso de hominización 

e a evolución humana desde o 

Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna e 

a Idade Contemporánea. 

• Identifica e caracteriza o Neolítico e o 

Paleolítico describindo os modos de vida 

propios de cada unha destas etapas da 

Prehistoria. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados 

 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxico diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Explica a cronoloxía e as 
peculiaridades no modo de vida, a 
arte e a tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de 
fontes de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. 
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UNIDADE 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os principais trazos dsa 
organización social e económica en 
Mesopotamia e no Antigo Exipto. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre Mesopotamia e o antigo Exipto, faremos 
unha lectura dos apuntamentos da unidade didáctica, a 
partir da que iremos explicando e tratando os contidos e 
conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura. 
 
Procuraremos e leremos novas xornalísticas sobre a 
destrución de patrimonio artístico levado a cabo 
recientemente como consecuencia do conflito sirio. 

 
Veremos algún video corto sobre a historia e a arte 
mesopotámica e exipcia, así como o capítulo 
corresponde da serie “Érase una vez el hombre”.  
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e describe as civilizacións urbanas 

que se estableceron en Mesopotamia e 

Exipto a partir do IV milenio a.C. 

• Recoñece, explica e establece a cronoloxía 

das principais etapas da historia do Antigo 

Exipto caracterizando o seu contexto 

xeográfico, político e social. 

• Describe manifestacións representativas da 

arquitectura e da arte no Antigo Exipto e en 

Mesopotamia. 

• Comprende e describe as principais 

características da relixión egipcia. 

Interpreta mapas temáticos sobre a 
xeografía, o río Nilo e as fases da 
expansión do Exipto dos faraóns. 

Describe as principais características 
das etapas históricas nas que se 
divide Egipto. 

Identifica, sitúa xeograficamente e 
describe construcións paradigmáticas 
da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. 

Recoñece e describe as deidades do 
Antigo Exipto. 

Identifica e describe os ritos, mitos e 
crenzas relixiosas do Antigo Exipto. 
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UNIDADE 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Grecia, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. Ás veces, estas actividades 
implicarán debuxar elementos da arquitectura grega. 
 
Estudaremos, sen pretender que o memoricen, o alfabeto 
grego y procuraremos no diccionario palabras de orixe 
grega, co obxectivo de comprobar o legado heleno na 
nosa cultura e lingua. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte gregas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Grecia da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe as particularidades da 

polis, a súa extensión reducida, as súas 

actividades económicas e a súa organización 

social e política. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Identifica a orixe grega do concepto de 

democracia, caracteriza o funcionamento da 

democracia ateniense e reflexiona sobre as 

súas características. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

Caracteriza o espazo físico da polis e 
algúns trazos da súa organización social 
e económica. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Recoñece e describe os trazos da 
democracia ateniense e compáraa coa 
nosa actual concepción da 
democracia. 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 
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3º TRIMESTRE 

UNIDADE 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Emprega adecuadamente mapas para 
situar correctamente os diferentes pobos 
prerromanos na Península. 

 
Faremos unha lectura dos apuntamentos da unidade 
didáctica, a partir da que iremos explicando e tratando os 
contidos e conceptos máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Localiza os diferentes pobos prerromanos na 

Península Ibérica e sitúa as principais 

colonias gregas no territorio peninsular. 

• Caracteriza os modos de vida dos pobos 

iberos, celtas e dos pobos colonizadores e 

ademais os aspectos básicos da súa 

organización social, económica, artística e 

cultural 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

Describe as particularidades dla 
organización social e económica e da 
vida cotiá dos iberos e dos celtas. 

Identifica e describe con detalle 
mostras representativas da arte 
ibérica e celta. 

Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos e 
expón o tema oralmente e por escrito. 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
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UNIDADE 13. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 
etapas e de sucesos históricos. 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 

 
Visitaremos a biblioteca do centro para localizar os libros 
e revistas dispoñibles sobre este tema e animar á súa 
consulta e lectura, especialmente aquelas que tratan de 
arte e mitoloxía, pero sen esquecer a colección de 
Astérix. 
 
Veremos o capítulo corresponde á antiga Roma da serie 
“Érase una vez el hombre”. 
 
Leeremos o capítulo do libro “Breve historia del mundo”, 
referido á unidade. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. 

Analiza e explica os procesos de 
expansión territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
 

Identifica e describe o funcionamento 
das institucións políticas de Roma en 
diferentes períodos históricos. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma 
en diferentes etapas da súa historia. 
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UNIDADE 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas nla comprensión de 
etapas e de sucesos históricos 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 
que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 

 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identifica con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual 

Identifica distintos trazos da organización 
socio-política e económica das polis 
gregas a partir de diferentes tipo de 
fontes históricas 

Explica as características xerais da 
arte grega e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 
 

Describe diferentes áreas do saber e da 
cultura helénicas e a súa pervivencia na 
nosa civilización actual. 

Explica as características xerais da 
arte romana e describe algunhas das 
súas manifestacións máis relevantes. 

Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e 
romana. 

 

 

UNIDADE 15. A HISPANIA ROMANA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Recoñece e asimila a necesidade de 
fontes históricas na comprensión de 

 
Logo de facer unha detección dos coñecementos previos 

 
Observación do • Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 
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etapas e de sucesos históricos. que teñan sobre a antiga Roma, faremos unha lectura 
dos apuntamentos da unidade didáctica, a partir da que 
iremos explicando e tratando os contidos e conceptos 
máis relevantes. 
 
As actividades (fichas) estarán dirixidas a afianzar a 
comprensión deses contidos. 
 
Elaborarán un pequeño glosario de termos relativos á 
cultura e arte romanas. 
 
Visitaremos as páxinas web de algúns dos museos e 
restos romanos atopados en España, especialmente os 
da bisbarra e os de Lugo. 
 
Traballo de investigación sobre algún tema relacionado 
coa antiga Roma: a muller, a arte, o legado romano, etc. 
Elaboración e exposición dunha presentación multimedia. 
 

 

traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Avaliación do 
traballo de 
exposición oral. 
 
Proba de 
competencias 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Identifica e describe os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

• Recoñece os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

• Analiza e describe os diferentes aspectos da 

romanización de Hispania e a pervivencia da 

romanización na nosa cultura e sociedade. 

Describe as particularidades da vida 
cotiá e a organización social de Roma en 
diferentes etapas da súa historia 

Explica as características xerais da arte 
romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes 
 

Caracteriza as fases da conquista 
romana de Hispania e describe a 
organización do territorio hispano en 
diferentes etapas. 

Explica diferentes aspectos sociais, 
económicos e da vida cotiá propios da 
romanización da Península Ibérica 

Identifica, describe e aprecia o valor 
histórico-cultural de diferentes restos 
e manifestacións artísticas do legado 
romano na Península Ibérica. 
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2º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Explica e sitúa cronoloxicamente as 
principais etapas da Idade Media e o 
proceso de descomposición do Imperio 
romano de Occidente. 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 

 

 

• Establece o paso da Idade Antiga á Idade 

Media. 

• Expón a nova situación económica, social e 

política dos reinos xermánicos. 

• Explica o Imperio bizantino como 

continuación do Imperio romano de Oriente. 

• Describe o Imperio carolinxio como último 

intento de reconstrución do Imperio de 

Occidente. 

• Expón o nacemento dunha nova relixión: o 

Islam. 

 

Analiza os pobos xermánicos: 
formación, organización, formas de 
vida e cultura. 
 

Estuda un dos reinos xermánicos: orixe, 
organización, formas de vida e cultura. 
 

Explica o proceso de ruralización a 
causa da destrución das cidades e que 
consecuencias culturais e económicas 
se derivan disto. 
 

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

Expón as características culturais do 
Imperio bizantino (modo de distribución, 
economía, relixión e arte) e compáraas 
coas propias doutras culturas. 
 

Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e 
expón a importancia da figura de 
Carlomagno coas repercusións que o 
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seu legado ten na Europa actual. 
 

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

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

 

 

UNIDADE 2: AL-ANDALUS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior  e interpreta mapas e 
eixes cronolóxicos que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o proceso de expansión do Islam no 

mundo e en Al-Andalus e sabe identificar as 

distintas etapas da súa historia. 

• Analiza a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socio-

económicos, políticos e culturais e 

comprende o proceso das conquistas e a 

repoboación na Península Ibérica. 

• Caracteriza a sociedade e as diferentes 

formas de go-berno existentes nas distintas 

etapas de Al-Andalus ao longo dos séculos 

de dominación musulmá, aludindo ás súas 

actividades económicas e ao seu xeito de 

organización. 

• Recoñece as características da arte islámica 

Explica a importancia de Al-Andalus 
na Idade Media 
 

Describe aspectos clave da economía, 
a organización social, a cultura e a 
arte de Al-Andalus. 
 

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos relevantes na historia de 
Al-Andalus e sitúaos na súa etapa 
correspondente 
 

Coñece as novidades culturais que 
introduciron os árabes na Península 



CENTRO PÚBLICO INTEGRADO TINO GRANDÍO.  
GUNTIN DE PALLARES. 
LUGO. 
 

56 
 

Ibérica coa súa chegada e os 
beneficios que isto supuxo. 
 

e andalusí e identifica os monumentos de 

época andalusí que se conservan no noso 

territorio. 

• Explica os trazos da cultura islámica, valora a 

súa riqueza en Al-Andalus e recoñece a 

importancia da herdanza musulmá no noso 

patrimonio. 

Describe as características da arte 
islámica. 

 

 

UNIDADE 3: A EUROPA FEUDAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Caracteriza o feudalismo como o 
novo xeito de organización e goberno 
da sociedade tras a descomposición 
do Imperio carolinxio 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Identifica os factores que propiciaron a 

aparición e o desenvolvemento do feudalismo 

tras a morte de Carlomagno, explica a 

organización social que disto se deriva e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

• Explica a composición dos estamentos da 

sociedade medieval, os seus trazos 

distintivos e os pactos de fidelidade e 

vasalaxe dos distintos grupos sociais que 

integraban o sistema feudal. 

Expón a sociedade feudal e os seus 
compoñentes, a súa organización 
económica, a importancia da figura do 
rei. 
 

Explica a situación de Europa tras a 
fragmentación do Imperio de 
Carlomagno: a división en reinos e o 
nacemento do Sacro Imperio Romano 
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Xermánico. 
 • Analiza a nova situación social, política e 

cultural na época do feudalismo: estrutura e 

organización, xeitos de vida e relación coa 

Igrexa. 

• Describe a clase social fundamental que 

sostén o sistema feudal: o campesiñado. 

• Entende o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

Coñece os trazos fundamentais da 
vida cotiá na sociedade feudal: a 
importancia da Igrexa e a súa 
estrutura xerárquica e a figura do 
campesiño. 
 

Describe como era un castelo 
medieval e como vivían os seus 
habitantes, facendo especial fincapé 
nas actividades que realizaba o señor 
do castelo 
 

Explica a importancia do campesiñado 
na sociedade feudal: administración dos 
campos, actividades desempeñadas, 
dereitos e deberes e relación cos 
señores. 
 

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

 

 

UNIDADE 4: A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (séculos VIII-XIII) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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Describe os procesos de formación e 
expansión dos reinos cristiáns da 
Península durante a Idade Media: o 
reino de Asturias, o reino de Pamplona, 
os condados aragoneses e os condados 
cataláns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica a importancia dos reinos cristiáns da 

Península Ibérica durante a Idade Media e a 

súa evolución.  

• Expón o desenvolvemento de León e de 

Castela.  

• Entende a importancia do Camiño de 

Santiago na Idade Media e valora a achega 

cultural das comunidades peregrinas. 

• Comprende que eran as repoboacións, como 

se realizaron e evolucionaron. 

• Expón a ofensiva territorial dos reinos 

cristiáns entre os séculos XI e XII e a 

consecuente evolución das fronteiras dos 

seus reinos. 

• Coñece a importancia de certos personaxes 

destacados  relacionados co período histórico 

estudado. 

Explica a ocupación dos territorios desde 
a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: 
a repoboación, a formación e o 
crecemento do reino de León e a súa 
evolución ata se converter no condado e 
posteriormente no reino de Castela. 
 

Desenvolve o proceso de liberación dos 
condados pirenaicos respecto ao 
dominio franco: o reino de Pamplona, o 
reino de Aragón e os condados cataláns. 
 

Explica a importancia do Camiño de 
Santiago ao longo da Idade Media, 
como posibilidade do intercambio 
cultural con distintos puntos de 
Europa. 
 

Expón o proceso de repoboación das 
terras conquistadas a Al-Andalus 
polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, 
actividades e organización. 
 

Coñece os principais feitos relativos ao 
avance dos reinos cristiáns: 
debilitamento de Al-Andalus e 
reconquista e incorporación de 
territorios. 
 

Desenvolve a consolidación dos reinos 
peninsulares: a coroa de Castela, o reino 
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de Portugal, a coroa de Aragón e o reino 
de Navarra. 
 

Coñece a importancia de Rodrigo Díaz 
de Vivar: o Cid. 
 

 

 

UNIDADE 5: A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Coñece a importancia da Igrexa na 
Idade Media e a súa estreita vinculación 
coa eclosión dun novo estilo artístico: o 
Románico. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Recoñece a importancia da Igrexa e dos 

mosteiros na Idade Media. 

• Analiza as formas de expresión artística do 

Románico: arquitectura, pintura e escultura. 

• Explica a influencia da arte románica na 

Península Ibérica. 

Explica a vida monástica: 
organización, ordes, normas de 
conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións. 
 

Expón as características da 
arquitectura románica: as igrexas e as 
súas partes. 
 

Describe a pintura románica: 
características e funcións. 
 

Expón as características da escultura 
románica: relación coa arquitectura e 
análise das súas obras. 

Coñece a presenza do Románico na 
Península Ibérica e en Galicia: orixe, 
etapas, plenitude e obras 
arquitectónicas, escultóricas e 
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pictóricas máis representativas. 
 

 

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Desenvolve as causas que favoreceron 
o aumento de produción agraria e, en 
consecuencia, o crecemento da 
poboación e a vida urbana. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece as razóns que estimularon o 

renacemento da vida urbana: consecuencias 

da expansión agraria e comercial que se 

produciu en Europa occidental a partir do 

século XI. 

• Describe as características das cidades 

medievais e dos grupos sociais que vivían 

nelas: formas de goberno e actividades 

económicas. 

• Explica a importancia da burguesía e o seu 

papel fundamental no desenvolvemento de 

Europa na Baixa Idade Media.  

• Entende o concepto de crise, as súas causas 

e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

Caracteriza a cidade medieval 
analizando os seus aspectos sociais, 
económicos, gobernamentais e 
organizativos, e o auxe da burguesía 
durante a Baixa Idade Media. 
 

Analiza as actividades esenciais para o 
crecemento das sociedades urbanas: a 
artesanía e o comercio. 
 

Explica a relación simbiótica entre a 
monarquía e a clase social nacente, a 
burguesía: o afianzamento do poder real 
a cambio de liberdade persoal e 
seguridade para desenvolver a 
actividade comercial. 
 

Analiza a crise da Baixa Idade Media, as 
súas causas e consecuencias, e explica 
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as revoltas e os conflitos urbanos e 
campesiños que tiveron lugar neste 
período. 
 

 

 

 

UNIDADE 7:OS GRANDES REINOS PENINSULARES (séculos XIII-XV) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Describe a importancia da batalla das 
Navas de Tolosa como suceso 
fundamental para o debilitamento das 
taifas musulmás e tamén a expansión 
dos reinos cristiáns. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Coñece os feitos que posibilitaron a 

consolidación e evolución dos reinos 

hispánicos e localiza nun mapa o 

desenvolvemento da Reconquista dos reinos 

de Castela, Portugal e a Coroa de Aragón. 

• Describe a forma na que se levou a cabo a 

repoboación dos territorios conquistados 

polos reinos cristiáns. 

• Explica a organización do poder e as 

institucións e a economía gandeira de 

goberno do reino de Castela. 

• Expón a organización do poder e as 

institucións da Coroa de Aragón. 

• Describe a convivencia entre varias culturas 

na Península Ibérica. 

• Analiza a crise económica, social e política 

Expón o xeito de repoboación das terras 
conquistadas e compara o propio dos 
distintos reinos. 
 

Explica a Coroa de Castela e o seu 
papel protagonista na expansión dos 
reinos cristiáns: forma de goberno, tipo 
de economía e xeito de organización 
social. 
 

Expón a importancia da trashumancia 
e a Mesta nunha sociedade 
fundamentalmente gandeira. 
 

Explica a Coroa de Aragón e a 
peculiaridade do seu goberno: unha 
Coroa, varios reinos. Analiza a súa 
forma de goberno, tipo de economía e 
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xeito de organización social. 
 

que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa 

de Castela e na Coroa de Aragón. 

 
Expón a riqueza cultural que 
promoveu o encontro entre a cultura 
cristiá, xudía e musulmá. 
 

Desenvolve os enfrontamentos sociais 
que tiveron lugar en Castela, Aragón e 
Galicia e as súas causas e 
consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 8: A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

 
Expón as causas do proceso de 
crecemento cultural do Occidente 
europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, na relixión 
e na arte. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 

• Explica o renacer cultural europeo occidental 

tras unha época de profunda crise.  

• Explica as principais características da 

arquitectura gótica e a súa construción máis 

representativa. 

• Recoñece as características da pintura e 

escultura da arte gótica e comentar algunhas 

obras representativas. 

• Expón a presenza do estilo gótico na 

Península Ibérica e en Galicia. 

Describe a arquitectura gótica e 
expón as súas características en 
comparación coas do Románico e as 
innovacións que introduciu o novo 
estilo. 
 

Explica as catedrais como as 
edificacións máis representativas da 
arquitectura gótica: características, 
partes coa súa correspondente 
función e participantes na súa 
construción. 
Recoñece os trazos distintivos da 
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escultura gótica e a súa evolución 
respecto á propia do Románico. 

Identifica os trazos distintivos da 
pintura gótica. 
 

Coñece a influencia do Gótico na 
Península Ibérica e Galicia e algunhas 
das súas obras e artistas máis 
representativos. 
 

 

 

 

UNIDADE 9: OS HABITANTES DO PLANETA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

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

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario dalgunha nova xornalística alusiva 
aos contidos da unidade. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico (ONU, INE, IGE, etc). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

Coñece, describe e valora a acción do home 
sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 
 
Asimila e emprega os conceptos e 
coñecementos básicos sobre a demografía e a 
distribución da poboación no mundo, Europa e 
España. 
 
Analiza e interpreta documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 
 
Describe e explica a distribución da poboación 
no mundo e as características demográficas das 
súas diferentes zonas. 

 

Coñece e explica adecuadamente os 
factores e conceptos clave para 
describir o estudo da poboación. 
 

Realiza sinxelos cálculos 
matemáticos de carácter demográfico 
e extrae conclusións sobre os 
resultados obtidos. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
con información demográfica diversa. 
 

Describe e caracteriza 
adecuadamente a distribución da 
poboación no planeta. 
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Caracteriza, describe e compara as 
características de diferentes 
poboacións e zonas do mundo. 
 

Coñece e describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas no mundo e as 
súas consecuencias. 
 

 

 

UNIDADE 10: A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas con 
información demográfica diversa, realiza 
sinxelos cálculos matemáticos e extrae 
conclusións sobre os resultados botidos. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza e interpreta documentos e 

información demográfica presentada en 

diferentes formatos. 

• Explica con detalle as características básicas 

que presenta a poboación española: 

distribución e evolución da poboación. 

• Analiza e reflexiona sobre problemas, retos e 

realidades da sociedade española 

relacionados coa súa demografía. 

Describe a distribución da poboación 
española ao longo do territorio. 
 

Caracteriza a estrutura demográfica 
española en función da idade da 
poboación. 
 

Analiza as variables demográficas que 
caracterizan a evolución da poboación 
española. 
 

Reflexiona sobre o reto do 
envellecemento da poboación española 
e as condicións de vida dos anciáns 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actualidade. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
Visita a alguna páxina web de organismos oficiais e 
carácter demográfico ( INE, IGE, etc). 
 
Visionado dalgún filme ou documental relativo ao tema 
de emigración/inmigración en España ou Galicia. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na 

actualidade. 

• Describe os principais tipos de organización 

das sociedades e a súa diversidade cultural. 

•  Caracteriza os fluxos migratorios no mundo 

analizando as súas causas e as súas 

repercusións. 

Amplía información ou realiza pequenas 
investigacións a partir da consulta a 
páxinas web ou outras fontes de 
información. 

Describe os principais tipos de 
organización das sociedades. 
 

Valora positivamente a diversidade 
cultural e social e identifícaa como unha 
particularidade da nosa sociedade 
 

Describe os movementos migratorios 
que se producen no mundo e analiza 
as súas principais causas e 
repercusións de ámbito mundial. 
 

Caracteriza os movementos de 
emigración e inmigración en España 
reflexionando sobre as súas causas e 
as súas repercusións.  

 

 

UNIDADE 12: AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Caracteriza o funcionamento da cidade 
como un ecosistema humano. 
 

 
Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre os dobramentos 

urbanos. 

• Describe as principais características da 

cidade: definición, morfoloxía e funcións. 

• Expón as principais características do espazo 

urbano español. 

• Caracteriza a cidade como un ecosistema 

humano e describir modelos de 

desenvolvemento sostible. 

 

Describe as smart cities como modelo 
de xestión sostible e de mellora da 
calidade de vida dos seus habitantes. 
 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 
sobre os poboamentos urbanos. 
 

Define que é unha cidade 
diferenciándoa do poboamento 
urbano.  

Describe as diferentes morfoloxías ou 
tramas urbanas das cidades e 
compáraas entre si. 
 

Expón as distintas funcións urbanas e 
a evolución que se deu a este 
respecto na actualidade, e explica a 
tipoloxía e xerarquía mundial das 
cidades. 
 

Analiza o espazo urbano español: a 
xerarquía das cidades de España, os 
eixes de desenvolvemento urbano e a 
súa problemática. 
 

 

 

UNIDADE 13: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza información relacionada co    
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medioambiente e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas e resumos. 
 

Explicación do tema da unidade, centrándonos nos 
principais subapartados para realizar o esquema. 
 
Lectura daqueles puntos máis complexos e aclaración 
dos conceptos mási salientables. 
 
Realización das actividades do libro. 
 
Lectura e comentario de artigos e novas xornalísticas 
alusivas aos contidos da unidade, os cales están moi 
presentes nos medios  de comunicación hoxe en día. 
 
 

 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 

• Interpreta datos, evidencias e información 

relacionada co medioambiente ou cos 

problemas medioambientais analizando 

diferentes fontes e formatos de información.  

• Realiza de forma eficaz tarefas ou proxectos, 

con iniciativa para emprender e propor 

accións relacionadas co medioambiente e a 

súa preservación. 

• Estima o grao de idoneidade dalgunhas 

políticas sociais, económicas ou territoriais en 

relación ao medioambiente e a súa 

preservación. 

• Analiza problemas medioambientais de 

Españ analizando as súas causas e posibles 

estratexias para resolvelos. 

• Asimila e comprende o concepto de 

sostibilidade e as prácticas relacionadas coa 

xestión sostible que podemos facer dos 

recursos. 

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

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e os seus 
problemas ambientais. 
 

Analiza e valora criticamente os 
impactos e repercusións negativas da 
actividade humana sobre o medio. 
 

Coñece e valora a rede de espazos 
protexidos de España como medio 
para preservar a riqueza natural do 
país. 
 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave que están 
relacionados con el. 
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3º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 0. INTRODUCIÓN Á  XEOGRAFÍA. O ESCENARIO FÍSICODAS ACTIVIDADES HUMANAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
distintas proxeccións. 

 
Repasaremos os contidos de 1º ESO relativos a 
coordenadas xeográficas (latitude, lonxitude, paralelos, 
meridianos, proxeccións cartográficas...). 
 
Tendo que se trata dunha unidade que ten tamén un 
carácter introdutorio, os contidos van ser traballados 
fundamentalmente na aula de Abalar, na que, a través da 
web do Instituto Geográfico Nacional, analizaremos os 
numerosos recursos que esta ofrece. 
 
Tamén traballaremos con diferentes materiais. mapas 
desplaglables, interactivos, atlas, mapas topográficos, 
cartografía dixital...; puzles de mapas, etc.  
 
Aínda que non aparecen nos estándares de aprendizaxe, 
traballaremos, brevemente, os contidos aos que fai 
referencia o título da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Exame de 
contidos 

• Analiza e identifica as formas de 

representación do noso planeta: o mapa. 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

• Ten unha visión global do medio físico 

español, europeo e mundial e das súas 

características xerais. 

• Describe as peculiaridades do medio físico 

español. 

• Sitúa no mapa de España as principais 

unidades e elementos do relevo peninsular 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

• Coñece e describe os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

• Sitúa no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español, europeo 
e mundial. 

Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español. 

Describe as diferentes unidades de 
relevo con axuda do mapa físico de 
España. 

Localiza nun mapa os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España. 

Analiza e compara as zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes. 

Localiza no mapa as principais 
unidades e elementos que forman o 
relevo europeo. 
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Clasifica e localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima de Europa. • Coñece, compara e describi os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

• Coñece os principais espazos naturais do 

noso continente. 

• Localiza no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos. 

Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas que existen no noso 
continente. 

Elabora climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo nos que 
reflicta os elementos máis importantes. 

Explica as características 
fundamentais das paisaxes e as 
zonas climáticas da Terra. 

 

 

UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, 
provincias, illas. 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Coñece a organización territorial de España. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identificar o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

Describe adecuadamente o 
funcionamento dos intercambios de 
ámbito internacional utilizando mapas 
temáticos e gráficos nos que se reflictan 
as liñas de intercambio. 
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Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza 

Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e as rela-cións con factores 
económicos e políticos. 

 

 

UNIDADE 2. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
 

 
Descripción esquemática dos contidos da unidade e 
exposición dos conceptos ou termos para definir no 
glosario do tema. 
 
Lectura da unidade no libro de texto. 
 
Realización das actividades do tema. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
 

• Recoñeceras actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Analiza os datos do peso do sector terciario 

dun país fronte aos do sector primario e 

secundario. Extrae conclusións. 

• Sinala nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas e realizar o comentario. 

Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con 
el. 
 
 

Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan 
estes datos. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, 
de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos que reflicen 
información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos 
datos elixidos. 
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2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Xeografía) 

UNIDADE 3. A AGRICULTURA, A GANDARÍA, A PESCA E A SILVICULTURA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Trátase dunha unidade pouco complexa, pertencente á 
Xeografía chamada descriptiva, na que nos centraremos 
no explicación dos conceptos básicos a partir do texto 
sobre o que imos traballar. 
 
A partir do anterior, a metodoloxía procurará ser o máis 
activa posible, acudindo fundamentalmente á numerosa 
información dispoñible nas webs de organismos oficiais, 
que conta coa vantaxe de ser fiable e actualizada. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Por outra banda, os aspectos relacionados con estes 
contidos gardan unha estreita relación coa realidade 
socioeconómica, tanto da contorna, como autonómica, 
nacional e internacional, polo que a prensa (xornais en 
papel e dixitais) recolle diariamente novas desta 
temática. A súa lectura e análisis será parte importante 
das actividades e do traballo na aula. 
 
A televisión, en programas como "Comando Actualidad", 
de TVE, así como moitos da TVG ("O Agro", "O mar", 
etc), supón un recurso moi atractivo para reforzar a 
unidade, polo que o seu visionado será tamén, dentro do 
tempo dispoñible, obrigado. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
competencias 
 

 

• Recoñecer as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Comprender o proceso de urbanización, os 

seus pros e contras en Europa. 

• Entender a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localizar os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Analizar o impacto dos medios de transporte 

na súa redonda. 

• Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos relacionados con el. 

Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealícolas e as máis importantes 
masas boscosas do mundo. 

Traza sobre un mapamundi o itinerario 
que segue un produto agrario desde a 
súa recolección ata o seu consumo. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 
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UNIDADE 4. A MINARÍA, A ENERXÍA E A CONSTRUCIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza 
páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Coñece e analiza os problemas e retos 

medioambientais que afronta España, a súa 

orixe e as posibles vías para afrontar estes 

problemas. 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Entende a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

• Localiza os recursos agrarios e naturais no 

mapa mundial. 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos. 

Define “desenvolvemento sostible” e 
describe conceptos clave 
relacionados con el. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de 
minerais no mundo. 

Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 
 

Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

 

 

UNIDADE 5. A INDUSTRIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Coñece os problemas medioambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías de solución. Diferencia os diversos sectores 
económicos europeos 
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Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema 
económico. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Recoñece as actividades económicas que se 

realizan en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Explica a distribución desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

• Identifica o papel de grandes cidades 

mundiais como dinamizadoras da economía 

das súas rexións 

• Relaciona áreas de conflito bélico no mundo 

con factores económicos e políticos. 

• Explica as características de certos 

acontecementos que determinaron cambios 

no rumbo da historia. 

Localiza nun mapa a través de 
símbolos e lendas adecuados, os 
países máis industrializados do 
mundo. 

Describe o funcionamento dos 
intercambios de ámbito internacional 
utilizando mapas e gráficos nos que se 
reflictan os intercambios. 

Realiza un informe sobre as medidas 
para tratar de superar as situacións de 
pobreza. 

 

 

 

UNIDADE 6. OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

social e económica do mundo e das nosa Realiza unha lectura reflexiva de 
diferentes textos relacionados coa 
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actividade económica no mundo 
actual. 

 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

redonda na actualidade. 

• Describi e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica.  

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características. 

• Analiza e comparar o grao de 

desenvolvemento socioeconómico de varias 

partes do mundo e reflexionar sobre as 

repercusións positivas e negativas da 

globalización 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Recoñece e describe os elementos e 
aspectos clave para o desenvolvemento 
das actividades económicas 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

Reflexiona sobre o impacto da 
globalización na organización 
económica, social e cultural no mundo e 
na redonda. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 7. OS TRANSPORTES E O TURISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 

• Analiza diferentes tipos de documentos e 

fontes de información sobre a organización 

Reflexiona sobre os problemas 
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medioambientais, as súas causas e as 
súas posibles solucións 

político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

social e económica do mundo e da nosa 

redonda na actualidade. 

• Describe e explica as características xerais 

dos sectores económicos e da actividade 

económica. 

• Caracteriza os sectores económicos e a 

actividade económica en Europa e en 

España identificando os seus principais 

elementos e características 

• Coñece, describe e valora a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Interpreta gráficas, mapas  e táboas 
sobre os sectores económicos e a 
actividade económica.  
 

Identifica e describe os sectores 
económicos e as súas principais 
características. 

Describe as actividades e os sectores 
económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia 
recente. 

 

UNIDADE 8. AS ACTIVIDADES COMERCIAIS E OS FLUXOS DE INTERCAMBIO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe o funcionamento dos 
intercambios internacionais con 
mapas temáticos e gráficos coas liñas 
de intercambio. 

 
Tentaremos darlle un carácter complementario da 
unidade anterior, así como tamén procedimental, ao 
tratarse de contidos fortemente asociados á actualidade 
político-económica. 
 
Realización das actividades da unidade no libro de texto. 
 
Será fundamental o traballo a través da prensa, 
especialmente dixital, así como a procura de datos 
fiables nas webs de organismos oficiais. 
 
Os conceptos e termos referidos a indicadores 
socioeconómicos e organismos internacionais deberán 
ser recollidos nun glosario específico. 

 
Observación do 
trabarlo na aula 
 
Avaliación das 
actividades 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

• Analiza gráficos de barras por países e textos 

cos niveis de consumo, o comercio desigual 

e a débeda externa entre países en 

desenvolvemento e desenvolvidos. 

• Coñece as características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

• Identifica o papel das grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras da economía 

das súas rexións. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico 

Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN (Bloque Historia) 

UNIDADE 9. O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra as etapas históricas e a expresión dos séculos en 
numeración romana. 
 
A continuación, explicaremos o concepto de Historia e as 
fontes históricas; realizaremos actividades sobre orde 
temporal de feitos históricos, eixes cronolóxicos, mapas 
históricos, etc. 
 
Iniciaremos o glosario de termos históricos que servirá 
para todo o trimestre. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Lectura do capítulo do libro “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
Por último, faremos unha proba de avaliación de 
competencias sobre os contidos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Caracteriza a organización social, económica 

e política propia das sociedades de diferentes 

etapas, momentos ou contextos históricos. 

• Describi as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e 
interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos 

Describe os aspectos básicos da 
economía, da organización social e da 
política durante a Idade Moderna. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos. 
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UNIDADE 10. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN DA ARTE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
 
Explicaremos os contidos partindo dun esquema no que 
se reflictan os puntos e conceptos máis salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter. 
 
No caso de contar con tempo suficiente, o alumnado, 
individualmente ou en parellas, farán e expoñerán un 
pequeno traballo de investigación sobre un artistas do 
Renacemento e a súa obra. 
 
Lectura do capítulo de “Breve historia del mundo” 
correspondente á unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 
corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Avaliación do 
traballo de 
investigación 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Describe as características do Humanismo e 

do Renacemento, identificando as obras e 

autores máis relevantes así como a vixencia 

do seu legado 

Identifica diferentes tipoloxías d eontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecmeentos históricos. 

Describe as características xerais do 
Humanismo e do Renacemento. 

Coñece e valora a obra e o pensamento 
de artistas, humanistas e científicos 

Analiza diferentes obras de arte 
renacentistas relacionándoas coas 
características do Renacemento e os 
recursos técnicos que emprega. 

 

 

UNIDADE 11. A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXIA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
A unidade comezará cunha toma de contacto á procura 
de coñecementos previos, cara a detectar se o alumnado 
lembra os reinados das coroas de Castela e Aragón e da 
descuberta e conquista de América. Non esqueceremos 

 
Observación do 
traballo na aula. 
 
Recollida e 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos Analiza o crecemento económico e a 
expansión territorial que se produciu 
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durante o reinado dos Reis Católicos. o éxito de series de TV recentes e actuais como "Isabel" 
e "Carlos, Rei Emperador". 
 
Continuaremos o glosario de termos históricos. 
 
En canto aos contidos, explicarémolos partindo dun 
esquema no que se reflictan os puntos e conceptos máis 
salientables. 
 
Apoiaremos o traballo dos contidos en imaxes de 
personaxes, obras de arte, mapas históricos, etc. 
proxectadas no canón de video dispoñible na aula 
Abalar. 
 
Do mesmo xeito, fomentaremos a lectura comprensiva a 
través da lectura de textos breves e de distinto carácter, 
especialmente o capítulo correspondente da “Breve 
histiria del mundo”. 
 

 

corrección das 
actividades 
realizadas. 
 
Proba de 
avaliación de 
competencias, 
incluída unha de 
carácter 
trimestral. 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política da 

Monarquía dos Reis Católicos e da 

sociedade deste período. 

• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Caracteriza a organización 
institucional da Monarquía dos Reis 
Católicos e describe as bases da súa 
política interior e exterior. 

Analiza os factores que favoreceron o 
desenvolvemento das expedicións e 
as circunstancias que impulsaron o 
proxecto de Colón 

Caracteriza as sociedades indíxenas 
americanas e a súa organización 
social, económica e política 

 

 

UNIDADE 12. O AUXE DA MONARQUÍA HISPÁNICA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 
Posible visionado dun filme axeitado ao tema da 
colonización americana (A Misión, E tamén a chuvia…). 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Establece os aspectos máis relevantes da 

organización administrativa e política das 

monarquías de Carlos I e Felipe II e da 

sociedade deste período. 

Analiza a organización económica e a 
expansión territorial que se produciu 
durante o reinado de Carlos I e Felipe 
II. 

 
Caracteriza a organización institucional 
da Monarquía durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
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• Describe os procesos de colonización e 

conquista que se produciron durante a Idade 

Moderna prestándolle especial atención ao 

descubrimento e ao proceso de colonización 

de América. 

Describe os conflitos internos e externos 
que se produciron durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. 
 

Describe as expedicións, conquistas 
e procesos de colonización dos 
séculos XVI e XVII. 

Describe a organización económica e 
social da sociedade colonial 
prestándolle especial atención ás 
desigualdades sociais 
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UNIDADE 13. A DECADENCIA D IMPERIO DOS AUSTRIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occidental. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identifica con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Analiza as características da sociedade, da 

economía e da organización política e da 

cultura da España do século XVII 

relacionándoas coas causas da crise que se 

produciu neste período histórico. 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 
 

Analiza a organización institucional, 
económica e social dos reinos 
hispánicos durante o século XVII. 

Describe as causas da crise 
demográfica, económica e política 
dos reinos hispánicos no século XVII. 

Identifica e describe as principais 
manifestacións culturais e literarias 
do Século de Ouro Español. 

 

 

 

 

UNIDADE 14. A EUROPA DO SÉCULO XVIII 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS               CRITERIOS CUALIFICACIÓN 
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 AVALIACIÓN 

Realiza e completa diversos eixes 
cronolóxicos situando en orde 
cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. 

 
Similar á unidade anterior. 
 

 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Coñece trazos das políticas internas e as 

relacións exteriores dos séculos XVI e XVII 

en Europa e os conflitos que se produciron 

entre as nacións europeas. 

• Recoñece e caracteriza con detalle os 

diferentes sistemas políticos que se 

implantaron e desenvolveron ao longo do 

século XVII. 

 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

 

 

 

 

UNIDADE 15. A CIENCIA E A ARTE DO BARROCO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica a cronoloxía e os trazos de 
diversas etapas ou formas de 
periodización da Historia e da cultura 
occiental. 

 
Similar as unidades anteriores, facendo máis fincapé na 
parte artística e, polo tanto, empregando máis os medios 

audiovisuais. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Proba de 
avaliación do 
bloque de 
Historia. 

• Establece con claridade a duración das 

principais etapas da Historia ou da cultura 

occidental e identificar con claridade a súa 

orde e cronoloxía. 

• Identifica e recoñece diversos tipos de fontes 

históricas empregándoas para reforzar ou 

ampliar o coñecemento de temas históricos 

previamente traballados. 

• Comprende o espírito e as bases da ciencia 

moderna do século XVII e coñece os 

científicos máis relevantes deste período e as 

súas teorías científicas. 

• Describe as características do Barroco, 

identificando as obras e autores máis 

relevantes deste movemento artístico e 

cultural. 

Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos. 

Describe as características xerais do 
pensamento científico do século XVII. 
 

Coñece as características e 
peculiaridades da arte do Barroco 
diferenciándoo doutros movementos 
artísticos 

Analiza diferentes obras de arte barroca 
relacionándoas coas características do 
Barroco e os recursos técnicos que 
emprega 

 

4º ESO - HISTORIA 

 

1º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe as características do Antigo    
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Réxime e identifica as causas da súa 
crise debido aos cambios sucedidos 
ao longo do século XVIII. 
 

Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e 

económico. 

• Expón os principais cambios que introduciu a 

Ilustración na mentalidade da época e a súa 

repercusión a todos os niveis. 

• Identifica os principais feitos das revolucións 

que tiveron lugar en Inglaterra e nos Estados 

Unidos. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o estilo 

ao que pertencen 

Expón o desenvolvemento das 
actividades económicas que se produciu 
no século XVIII e o papel que xogou a 
burguesía nel. 
 

Explica en que consistiu a Ilustración 
e como as súas ideas promoveron un 
cambio de mentalidade na época. 
 

Desenvolve a influencia das ideas 
ilustradas na España do século XVIII, e 
concretamente en Galicia, a nivel 
político, social e cultural 
 

Describe os procesos de cambio a nivel 
político que se deron tanto en Inglaterra 
como nos EUA e que serviron de 
precedente á Revolución Francesa 
 

Explica as características do Rococó 
e do Neoclasicismo e compáraos. 
 

 

UNIDADE 2. A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS /1789-1871) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón o contexto no que se produciu a 
Revolución francesa: influencias, 
situación social, económica e cultural, 
causas e consecuencias. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 

 
 

• Explica as condicións políticas, sociais, 

económicas e culturais que favoreceron o 

estalido da Revolución en Francia. 
Diferencia as etapas nas que se 
dividiu a Revolución e describe as 
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características de cada unha delas. 
 

 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Expón os feitos que se desencadearon na 

Revolución francesa e é capaz de situalos na 

etapa que lles corresponde. 

• Coñece algúns dos seus personaxes máis 

destacados na época da Revolución e 

seguinte e explica a súa importancia e 

influencia. 

• Desenvolve os sucesos posteriores á 

Revolución francesa, a orixe dos cales se 

acha nos ideais que ela promoveu. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñece o estilo 

ao que pertencen. 

Desenvolve a figura da muller na época 
revolucionaria e a influencia que exerceu 
Olimpia de Gouges na sociedade do 
momento. 
 

Explica a figura de Napoleón e o seu 
goberno como culminación dos ideais 
moderados que inspiraron nun 
momento determinado a Revolución 
francesa. 

Comenta os constantes conflitos que 
tiveron lugar no século XIX entre 
absolutismo e liberalismo: o Congreso 
de Viena e as revolucións de 1830 e 
1848. 
 

Expón os novos estados que se 
crearon en Europa debido á 
expansión do nacionalismo: a 
independencia e a unificación. 
 

Describe as principais características 
do Romanticismo, o Realismo e o 
Modernismo e analiza algunhas das 
súas obras. 
 

 

 

UNIDADE 3: A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza os factores que posibilitaron que 
se dese a Primeira Revolución Industrial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 

 
Observación do 
traballo na aula 
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Enumera as innovacións que supuxo 
a Revolución Industrial e as vantaxes 
que supoñen. 
 

 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Explica os sucesos e transformacións máis 

relevantes que tiveron lugar durante a 

Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal. 

• Analiza a influencia que exerceu a 

Revolución Industrial e a súa influencia a 

nivel persoal, económico, demográfico e 

social. 

• Expón o cambio de mentalidade que supuxo 

a Revolución Industrial e a consecuente 

aparición de diversas ideoloxías. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza diversas fontes nas que se 
amosa o xeito de vida que se derivou da 
industrialización das cidades da época. 
 

Explica os cambios que se deron a 
nivel demográfico, económico e 
social a partir da Revolución 
Industrial e as súas consecuencias. 
 

Describe as distintas ideoloxías que 
naceron a raíz dos cambios que se 
produciron na sociedade. 
 

Valora como algúns acontecementos do 
pasado, como a Revolución Industial, 
seguen tendo unha repercusión na 
actualidade. 
 

 

 

UNIDADE 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX: A CONSTRUCIÓN DO RÉXIME LIBERAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Desenvolve o proceso de implantación 
do liberalismo en España e o cambio 
que supuxo respecto ao sistema político 
anterior. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 

 
 

• Explica as relacións que se estableceron 

entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa, facendo fincapé na Guerra da 

Independencia. 

Describe a Guerra da Independencia, 
as súas causas, o seu 
desenvolvemento e as súas 
consecuencias. 

Detalla as fases do conflito entre liberais 
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e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII e explica as causas do 
proceso de independencia das colonias 
americanas. 
 

 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

• Describe os feitos máis relevantes dos 

reinados de Fernando VII e Isabel II e explica 

os principais conflitos aos que tiveron que lles 

facer fronte. 

• Explica o sistema político da Restauración 

como intento de establecer unha monarquía 

constitucional, garante da orde social. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XIX e recoñece o estilo ao 

que pertencen. 

Expón o ideario carlista e identifica os 
conflitos que tiveron lugar pola oposición 
absolutismo-liberalismo. 

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II, 
describe o Sexenio Democrático e 
relata os sucesos máis relevantes. 

Define a grandes trazos en que 
consistiu a Restauración, os seus 
obxectivos e as súas características. 
 

Describe as principais características 
da pintura de Goya: etapas e obras 
principais. 

 

 

UNIDADE 5. INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL  NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as dificultades coas que se 
encontrou a Revolución Industrial en 
España e valora o seu carácter de éxito 
ou fracaso. 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 

 
 

• Desenvolver o proceso de industrialización 

de España, os cambios que supuxo para a 

sociedade e as limitacións coas que se 

encontrou. 

• Expor o nacemento da conciencia colectiva a 

raíz dunha serie de inxustizas relativas ás 

Expón o proceso de cambio que tivo 
lugar en España a raíz da súa parcial 
industrialización e compárao 
correctamente co resto dos países. 
 

Describe os cambios sociais que 
tiveron lugar en España, e 
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concretamente en Galicia, durante o 
século XIX e as súas limitacións. 
 

 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

condicións laborais 

• Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

• Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Analiza as orixes do movemento obreiro 
en España a causa das duras condicións 
de traballo ás que estaban expostos. 
 

Describe as principais características 
do Neoclasicismo, o Barroco, o 
Realismo e o Modernismo españois. 
 

Compara unha lei educativa do pasado, 
a Lei Moyano, coa educación actual. 
 

 

 

UNIDADE 6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica os cambios que produciu a 
Segunda Revolución Industrial nos 
distintos países. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Describe en que consistiu o imperialismo, as 

súas causas e as razóns ás que se apela 

para xustificalo. 

• Identifica as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político no 

mundo. 

• Explica en que consistía o colonialismo e as 

súas consencuencias.  

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e XX e recoñecer o estilo ao 

que pertencen. 

Expón as consecuencias que tivo a 
Segunda Revolución Industrial a nivel 
demográfico e os avances que 
supuxo en canto á calidade de vida 
dos individuos. 
 

Enumera as causas do imperialismo e 
recoñece a vontade de expansión nas 
diferentes potencias a través de diversas 
fontes. 
 

Identifica as potencias imperialistas e 
as súas liñas de expansión na 
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procura de novos territorios. 
 

textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Expón a relevancia da Segunda Revolución 

Industrial e os beneficios que supuxo para a 

sociedade do momento 

 

Describe as consecuencias que tivo a 
colonización tanto para as potencias 
colonizadoras como para os 
territorios colonizados. 

 

Expón as principais características, 
artistas e obras do Impresionismo e 
do Postimpresionismo, e o 
envorcamento que se deu na 
arquitectura coa introdución de novos 
materiais construtivos.  

 

 

2º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica o contexto que favoreceu que 
tivese lugar a Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas que levaron á Primeira 

Guerra Mundial, as características principais 

e os grandes acontecementos que 

ocorreron no seu desenvolvemento. 

• Esquematiza a orixe, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Revolución Rusa, e 

establece as relacións pertinentes coa Gran 

Guerra. 

• Expón todas as consecuencias posibles da 

Primeira Guerra Mundial. 

Expón as fases e os sucesos máis 
significativos no desenvolvemento 
da Gran Guerra. 
 

Describe as características da 
Primeira Guerra Mundial e define por 
que se recolle baixo o concepto de 
“guerra total”. 
 

Expón a situación na que se achaba 
Rusia para que se desencadease unha 
Revolución e como influíu esta no 
desenvolvemento da Guerra. 
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 Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñecer o estilo ao que 

pertencen. 

Enumera as consecuencias da 
Guerra a distintos niveis: 
demográfico, económico, social e 
político. 
 

Analiza as Primeiras vangardas 
como cuestionamento da arte do 
pasado e rexeitamento da imitación 
da realidade. 
 

 

 

 

UNIDADE 8. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Describe a situación de posguerra en 
Europa e no resto das potencias 
participantes na Primeira Guerra 
Mundial 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as consecuencias que tivo a Primeira 

Guerra Mundial nas distintas potencias que 

participaron nela, profundando no caso de 

EUA. 

• Analiza as correntes artísticas de protesta 

que naceron durante o período de 

entreguerras e comenta algunha das súas 

obras. 

• Describe as causas e o alcance da crise 

financeira de 1929. 

Explica o proceso de crecemento 
que se deu en EUA tras a Guerra e as 
causas do seu posterior declive. 
 

Describe as características do 
dadaísmo, as correntes da 
abstracción, o surrealismo e a nova 
obxectividade. 
 

Analiza o alcance da crise financeira de 
1929 e a súa vinculación co tipo de 
sistema económico capitalista. 
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 textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

• Explica os diversos factores polos que se 

fixo posible o auxe dos totalitarismos en 

Europa e describe tres casos concretos: os 

fascismos de Italia e Alemaña, e o goberno 

stalinista en Rusia. 

Expón as causas polas que se deu o 
auxe do fascismo en Italia e os seus 
principios ideolóxicos. 
 

Explica como e por que se produciu o 
ascenso do nazismo en Alemaña e as 
súas principais características. 
 

Describe a chegada ao poder de Stalin 
na Unión Soviética e o carácter da súa 
ditadura, e argumenta por que se 
considera como un réxime totalitario. 
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UNIDADE 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1939) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Expón os factores que levaron á crise 
ao sistema da Restauración. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (Maestras da 
República). 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica o declive da Restauración e a 

posterior imposición da ditadura a mans de 

Primo de Rivera. 

• Expón as características da Segunda 

República e as súas principais reformas. 

• Describe as causas e o desenvolvemento 

da Guerra Civil española. 

• Expón a situación de posguerra española. 

 

Explica as causas polas que se impuxo 
a ditadura de Primo de Rivera e a súa 
posterior crise. 
 

Describe o proceso que se levou a 
cabo ata a proclamación da Segunda 
República española tras as eleccións 
de 1931. 
 

Enumera as reformas que 
emprendeu a República en distintos 
ámbitos como o militar, o relixioso, o 
territorial, ol agrario e o educativo, e 
define as reaccións que xerou. 
 

Explica a situación política tras o 
levantamento de Casas Viejas e 
identifica o ambiente de tensión previo 
ao estalido da Guerra Civil. 
 

Desenvolve as causas da Guerra 
Civil española e cita os sucesos 
principais que tiveron lugar até 
chegar ao seu fin. 
 

Describe os desastres da guerra e as 
súas consecuencias a distintos niveis 
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UNIDADE 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Contextualiza o estalido da Segunda 
Guerra Mundial e establece unha das 
súas causas no ocorrido durante a 
Primeira Guerra Mundial. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas, as características e os 

principais feitos que aconteceron durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

• Desenvolve os efectos que supuxo a 

Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Recoñece que el xeito no que se dispoñen 

as cousas no presente depende dos feitos 

que sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Describe o desenvolvemento da guerra, 
facendo referencia ás distintas alianzas 
que se formaron. 
 

Expón as características da guerra en 
canto ao seu alcance e métodos de 
propagación. 
 

Coñece a situación de represión que se 
deu durante a Segunda Guerra 
Mundial, as causas e os seus princpais 
afectados. 
 

Relata as consecuencias que tivo a 
Segunda Guerra Mundial nas potencias 
participantes. 
 

Explica a orixe da ONU e sopesa como 
unha Europa en guerra durante o 
século XX pode chegar posteriormente 
a unha unión económica e política. 
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UNIDADE 11. UN MUNDO DIVIDIDO:GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Coñece a situación da posguerra 
mundial e describe a división do 
mundo en dous grandes bloques 
separados por un “telón de aceiro”. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da unidade 
a partir do eixe cronolóxico que figura en cada unidade no 
libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

• Comprende o concepto de “Guerra Fría” no 

contexto da posguerra mundial e expón as 

relacións entre EUA e a URSS. 

• Relata os feitos principais da 

descolonización de posguerra no século XX. 

Expón en que consistiu o conflito en 
Oriente Próximo e atribúe a súa orixe 
a unha vontade de compensación 
polo Holocausto xudeu. 
 

Explica a situación de Alemaña na 
posguerra como centro da Guerra Fría. 
 

Expón en que consistiu a Guerra Fría 
e os diversos conflitos bélicos que 
se desenvolveron no seu contexto 
 

Describe en que consistiu a 
coexistencia pacífica e o cambio que 
supuxo en ambas as dúas potencias. 
 

Explica como se desenvolveu o 
proceso descolonizador e describe os 
seus feitos máis relevantes. 
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3º TRIMESTRE- AVALIACIÓN 

UNIDADE 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características do Pop Art 
e do realismo socialista e analiza 
algunhas obras. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Defini o Estado de Benestar e analiza os 

seus proles e as súas contras. 

• Describe a nova situación da URSS: o auxe e 

o derrubamento. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX e recoñece o estilo ao que 

pertencen. 

• Explica as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

 

Describe a situación política e 
económica das grandes potencias 
hexemónicas despois da Segunda 
Guerra Mundial e compáraas entre si. 
 

Explica en que consiste o Estado de 
Benestar e os avances que promoveu 
en Europa. 
 

Expón a evolución do bloque comunista 
tras a Guerra Fría: a expansión mundial 
e o seu posterior declive. 
 

Relata as razóns polas que se procurou 
avanzar cara a unha colaboración entre 
estados europeos e sopesa como se 
pode chegar a ela tras un período de 
guerra. 
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UNIDADE  13. ESPAÑA: A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as bases do réxime franquista e 
os seus principios ideolóxicos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Analiza as características do franquismo e a 

súa evolución no tempo, tendo en conta as 

transformacións políticas, sociais e 

económicas que promoveu. 

• Explica a situación do bando republicano 

despois da Guerra Civil e o desenvolvemento 

dos movementos de oposición ao 

franquismo. 

• Expón o crecemento económico que se deu 

na sociedade española a partir de 1960 e o 

impacto que tivo nela. 

Expón a situación de posguerra en 
España, e concretamente en Galicia, e o 
intento de restitución da economía por 
parte do franquismo. 
 

Describe a situación da muller 
durante o franquismo. 
 

Desenvolve os cambios que se deron 
no réxime, o seu crecemento 
económico e demográfico e as súas 
consecuencias, e a súa posterior 
crise. 
 

Explica o destino dos exiliados por causa 
da opresión franquista e como naceron e 
se desenvolveron os movementos de 
oposicón. 
 

Describe como os cambios 
producidos na España dos anos 60 
afectaron os costumes e os xeitos de 
vida dos seus habitantes. 
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UNIDADE 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Explica as características máis 
destacadas das correntes artísticas 
do século XX en España e, 
concretamente, en Galicia, e coñece 
os seus artistas máis representativos. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Expón as causas da fin do franquismo e 

coñece a situación na que se achaba España 

nese momento. 

• Explica o cambio que experimentou España 

durante a época da Transición a distintos 

niveis: político, social e económico. 

• Analiza e comenta diversas obras artísticas 

do século XX en España e recoñecer o estilo 

ao que pertencen. 

• Comprende o concepto de crise económica e 

recoñece a súa repercusión mundial nun 

caso concreto. 

 

Expón as características do Estado de 
benestar en España, analiza como 
desembocou na crise económica de 
2008 e compáraa coa crise enerxética 
de 1973. 
 

Describe a situación de España tras a 
morte de Franco e o proceso de 
cambio que se iniciou nese momento. 
 

Enumera os principais fitos que deron 
lugar ao cambio da sociedade e a 
política españolas durante a Transición. 
 

Relata como as mobilizacións sociais 
contribuíron ao establecemento da 
democracia e o papel que desempeñó 
cada un dos sectores da sociedade. 
 

Explica os cambios que experimentou 
España na época da Transición a nivel 
económico e político. 
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UNIDADE 15. O MUNDO ACTUAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

METODOLOXÍA/ACTIVIDADES/PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 
AVALIACIÓN 

              CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Analiza diversos aspectos dos 
cambios producidos tras o 
derrubamento da URSS. 
 

 
Exposición do esquema do tema cos puntos máis 
importantes a tratar. 
 
Repaso á cronoloxía relativa aos feitos propios da 
unidade a partir do eixe cronolóxico que figura en cada 
unidade no libro de texto. 
 
Elaboración dun glosario de termos da unidade. 
 
Realización das actividades do libro de texto propostas. 
 
Visionado de imaxes (mapas históricos, esquemas, obras 
artísticas, retratos, etc) e videos documentais (de corta 
duración) alusivas ao tema. 
 
Lectura e comentario de artigos de xornais, revistas ou 
textos literarios. 
 
Lectura do capítulo ou fragmento correspondente á 
unidade do libro de lectura obrigatorio: E.H. Gombrich, 
Breve historia del mundo. 

 
Observación do 
traballo na aula 
 
Corrección e 
avaliación das 
actividades 
realizadas 
 
Pequena proba de 
contidos e 
competencias 
 
Avaliación da 
lectura 

 
 

• Coñece as causas e consecuencias 

inmediatas do  derrubamento da URSS e 

outros réximes soviéticos. 

• Interpreta procesos a medio prazo de 

cambios econó-micos, sociais e políticos de 

ámbito mundial. 

• Entende a evolución da construción da Unión 

Europea e a implantación do Estado de 

benestar. 

• Define en que consiste a globalización e 

identifica algúns dos seus factores. 

• Identifica os cambios máis relevantes que 

supuxo a revolución tecnolóxica. 

• Recoñece que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

Interpreta o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político europeo 
desa época. 
 

Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 
 

Comprende os proles e os contras do 
Estado do benestar e explica as causas 
e as consecuencias da súa crise. 
 

Expón algúns dos conflitos que teñen 
lugar hoxe en día a pesar do proceso de 
globalización. 
 

Describe o proceso de globalización e 
sinala as súas repercusións a nivel 
social e económico. 
 

Expón a revolución que supuxo a 
aparición da Internet e compáraa coas 
dúas revolucións tecnolóxicas 
anteriores. 
 

Valora as consecuencias do 
quentamento global e formula, aínda 
coas dificultades que se presentan, 
algunhas medidas ao respecto para 
previr o seu aumento no futuro. 
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3.1 ANEXO SECCIÓN BILINGÜE 4º ESO 

 

Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o funcionamento das seccións bilingües, compre facer unha serie 

de engadidos á programación que con carácter xeral se deseña para 4º de ESO. Hai que ter en conta que o alumnado de sección bilingüe ten 

o mesmo currículo que o resto de alumnos deste nivel, polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que deben 

estar diferenciados dadas as características especiais do grupo que segue o ensino das Ciencias Sociais en bilingüe (galego-inglés). 

Fundamentalmente estes aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades. Xa que logo, velaí os aspectos concretos que 

require o grupo de bilingüe en canto a 

a) Programación didáctica: 

OBXECTIVOS 

- Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.  
- Ampliación do vocabulario en inglés.  
- Adquisición de vocabulario específico das Ciencias Sociais en inglés.  

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

O libro de texto atópase na plataforma Edixgal.  

Ao igual que nos grupos non bilingües tamén se empregarán como recursos:  

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.  

• Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.  

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.  

• Internet e material dixital. 
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Asistente lingüístico:  

O centro conta cun asistente lingüístico este curso, que ten previsto incorporarse a partires do 1 de outubro. Unha vez a semana asistirá a 

clase cos alumnos para colaborar no desenvolvemento da mesma, sobre todo no aspecto oral. 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

 4.1 Principios metodolóxicos xerais: 

 

Os principios metodolóxicos da etapa enténdense como un conxunto de claves ou estratexias que rexen a práctica docente. Por tanto, serán 

comúns a toda a etapa. 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí.  

Estará baseada na aprendizaxe por descubrimento e no dominio da observación da contorna, así como no método de indagación e de 

experimentación. Preténdese a construción de aprendizaxes significativas, sendo a motivación a condición esencial para a súa consecución.  

Intentarase e buscarase que o alumnado sexa consciente, en cada momento, de cal é o obxectivo de estudo e en que momento elaborativo se 

encontran. A finalidade é fomentarlles protagonismo e control sobre o seu traballo, asimilando os novos coñecementos e integrándoos nos 

anteriores. 
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Por outra banda, procurarase o traballo en equipo do profesorado, planificando actividades e proxectos en colaboración con outros 

departamentos, en especial pensamos nos de Tecnoloxías e Plástica, Lingua Galega e Ciencias Naturais, sen esquecer a promoción da 

lectura comprensiva. 

As actividades a realizar enmárcanse na seguinte formulación metodolóxica:  

1.- Expondo aos alumnos exercicios ou problemas que deben resolver utilizando as súas propias ideas, dado que estas posúen unha 

grande importancia no proceso de aprendizaxe. Sabemos que non sempre a exposición de contidos debidamente estruturados, e ata 

adecuadamente expostos, leva á aprendizaxe correcta dos mesmos.  Somos conscientes que estas preconcepcións orixínanse 

maioritariamente polas experiencias cotiás, o sentido común lévalles a xeneralizar estas ideas chegando a formar parte da estrutura mental de 

alumno. O feito de que as ideas científicas sexan en moitas ocasións contrarias ao sentido común fai especialmente necesario nesta área o 

coñecer cáles son os esquemas mentais dos alumnos para planificar a aprendizaxe, tendo en conta que estes coñecementos foron froito 

dunha experiencia moi reiterada e non van ser substituídos polas ideas científicas con facilidade. 

2.- O xeito de abordar a substitución das preconcepcións polas ideas científicas, será expoñendo situacións problemáticas, onde o 

alumno expoña as súas ideas de xeito espontáneo, e, a partir delas, proporciónanselle actividades para a investigación dun feito, ou 

contraexemplo que posibilite pór en cuestión as ideas que sexan froito de conclusións precipitadas e sen argumentación. Presentando 

posteriormente as cifras científicas para que as contrasten coas súas ideas e favorecer, no posible, a súa evolución cara a argumentacións 

máis fundamentadas. 

3.- Deseñar actividades diversas que permitan a aplicación das tarefas científicas a contextos diferentes e na medida do posible, a 

contextos novos pero cotiáns, intentando conseguir unha aprendizaxe significativa e funcional. 
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4.- Para que os alumnos poidan ir asimilando e construíndo os novos contidos, farase unha progresión na complexidade dos mesmos 

dentro de cada unidade, con diferentes graos de dificultade e esixencias, chegando a distintos niveis de profundización. Existirá tamén unha 

progresión na complexidade ao longo da etapa. 

5.- A clase debe ser un lugar funcional e dinámico, confortable e esteticamente agradable, e sentido como propio polo grupo. As 

relacións que se establezan no aula deben ser solidarias potenciando a participación e a comunicación, respectando aos demais e aceptando 

as normas establecidas democraticamente. 

6.- Favorecer a revisión polos propios alumnos da súa aprendizaxe: A avaliación debe asumir esta función orientadora. 

7.- A clase poderá estar organizada nalgunhas ocasións en pequenos grupos, existindo razóns que o xustifican, desde favorecer o nivel 

de participación e a creatividade necesaria na emisión de hipótese e o deseño de experimentos, ata facer posible o papel estimulante que ten 

a aprendizaxe entre iguais. Tras a realización de cada actividade prodúcese unha posta en común antes de pasar á seguinte, o que permite 

manter a unidade da clase, sen que se produzan desfasamentos considerables. 

8.- Deseñar actividades de reforzo, opcionais e de ampliación que permitan atender á diversidade na aula.  

 

4.2 Estratexias metodolóxicas 

 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

▪ Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
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▪ Esquema da unidade. 

▪ Discusións en grupo. 

▪ Postas en común entre todos os alumnos da clase. 

- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 

▪ Realización de actividades manuais-artísticas sinxelas (mapas de plastilina, etc.)..   

▪ Procura de documentación en Internet, elaboración de traballos e exposición deles no aula. 

▪ Visionado e análise de filmes e documentais. 

▪ Indagacións bibliográficas. 

▪ Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente na unidade 1 da Xeografía e Historia 

de 1º e 3º de ESO (coordenadas xeográficas, fusos horarios, etc.). 

▪ Traballo de campo. 

- Asunción de contidos actitudinais 

▪ Adquisición de valores saudables, ambientais e sociais. 

 

4.3. Uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe estar cada vez máis presente en todos os aspectos da práctica docente. O 

uso a diario nos nosos alumnos das canles de comunicación web, obríganos a realizar un esforzo para actualizar os nosos coñecementos e o 

uso adecuado destas canles e técnicas de comunicación.  

Levaranse a cabo traballos monográficos, presentacións electrónicas, visitas a museos vía web, simulacións virtuais, etc., de maneira que 

preparemos ao alumnado nestas tecnoloxías.  

4.4. Programa de comprensión lectora e animación á lectura. 

 

Ademais da proposta de lecturas recomendadas, integraremos as actividades de lectura na nosa aula do seguinte xeito: 

• En cada clase procederase á lectura en voz alta dun libro ou texto científico que sexa atractivo para eles. Esta actividade levarase a cabo 

preferentemente ao comezo da clase e máis concretamente os venres. 

• Os alumnos realizarán, ao longo de cada tema, diversas actividades de lectura comprensiva (buscar termos no dicionario, comprensión 

de textos, procura de información no libro, relacionar palabras e frases, etc.). 

Traballarase con cada alumno segundo o seu nivel:  

• Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios.  

• Interpretación de gráficos, textos, números.  

• Lectura comprensiva dos problemas dotando aos alumnos de estratexias de aprendizaxe e desenvolvendo habilidades persoais que lles 

permitirán resolvelos. 
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5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN. 

 

O decreto 86/2015 ao que fixemos referencia establece como elementos transversais a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Todos 

estes elementos transversais coidamos que se traballan suficientemente desde a materia de Xeografía e Historia. 

Pero a consellería de Educación pide que tamén se fomenten e traballen outros elementos transversais como a igualdade entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, a non discriminación, o rexeitamento do terrorismo ou a 

seguridade viaria -entre outros-, aspectos que tamén desde as materias que nos ocupan van ser tratados transversalmente con frecuencia, de 

xeito inevitable. 

En definitiva, tanto á hora de traballar os contidos de Xeografía, como os de Historia, estarán presentes estes elementos transversais que 

consideramos, para as materias que lle corresponden a este departamento didáctico, parte consustancial dos contidos. 

Na memoria final aparecerán recollidas todas aquelas actividades que, relacionadas con estes, se fagan ao longo do curso.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAIAN A EMPREGAR. 

 

Unha das novas de este curso é o feito de prescindir do libro de texto para, case limitándonos aos contidos mínimos, ir construíndo e 

traballando os contidos das materias. Esta metodoloxía implica necesariamente o emprego de numerosos e variados materiais e recursos 

didácticos, entre os que podemos destacar: 

- Contidos dispoñibles en Edixgal 

- Caderno de clase ou dosier para recopilar todo o traballado  en cada unidade didáctica. 

- Textos literarios e artigos xornalísticos relacionados cos contidos da unidade a traballar. 

- Libros e cómics de carácter tanto literario como científico relacionados cos contidos das materias, en especial o libro de 

E.HG. GOMBRICH, Breve historia do mundo xunto co de Nieves Concostrina, Menudas historias de la Historia. 

- Mapas (desplegables, atlas, interactivos), globos terráqueos, compás… 

- Os computadores da aula de Informática; pizarra dixital e canón de video. 

- DVDs de filmes e documentais, videos de programas de TV, podcasts radiofónicos, CDs e DVDs musicais, etc. 

- Cartulinas, plastilina e todos aqueles materiais necesarios para a realización de traballos manuais. 

- Visitas e percorridos por cidades, vilas e paraxes naturais. 

 

Todos os materiais e recursos didácticos teñen como finalidade facer máis sinxela e atractiva a aprendizaxe, así como conectar os contidos 

das materias coa vida cotía e a realidade política, social, económica e cultural na que vivimos. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Os múltiples intereses, capacidades e necesidades do noso alumnado fai imprescindible atender á súa diversidade, establecendo medidas que 

permitan que o alumnado alcance os obxectivos. 

Para o caso concreto dos alumnos que precisen medidas de adapatación para atender ás súas necesidades, os contidos e estándares de 

aprendizaxe quedarán reducidos aos mínimos e traballaranse a partir dun libro de texto adaptado, que inclúe as actividades a facer.  

8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO . 

 

Os criterios de avaliación da materia parten do Decreto no que se regulan as ensinanzas da ESO na nosa comunidade. Os criterios de 

avaliación establecen o tipo e grado de aprendizaxe que se espera alcancen os alumnos nun momento determinado respecto das capacidades 

indicadas nos obxectivos xerais.  

Os criterios de avaliación desglósanse nos estándares de aprendizaxe. Estes estándares, recollidos tamén no Decreto, permiten definir os 

resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Son observables, medibles 

e avaliables e permiten graduar o rendemento ou logro acadado.  

O conxunto de criterios de avaliación e de estándares de aprendizaxe avaliables recóllense no punto 3.b desta programación. Os estándares 

de aprendizaxe están asociados a tres ou catro criterios de cualificación que implican unha puntuación proporcional entre eles.   

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas 

materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos de Avaliación. 

− A Avaliación continua. 
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− A Avaliación a través de probas escritas. 

 

No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático do alumnado, 

é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como grupal: traballos escritos, 

exposicións orais e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... 

En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

A Avaliación realizarase igualmente a través dos Criterios de Avaliación e os Estándares de Aprendizaxe. Igualmente poderemos levar a cabo 

unha Avaliación Competencial. 

 O grao de adquisición dos obxectivos que se queren acadar tanto respecto dos Estándares de Aprendizaxe como das Competencias Clave 

valorarase, á súa vez, a partir de catro niveis de logro: 

− LOGRO – NIVEL 1: Logro non alcanzado. 

− LOGRO – NIVEL 2: Logro básico. 

− LOGRO – NIVEL 3: Logro medio. 

− LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado. 

 

Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha das tres avaliacións trimestrais e na avaliación 

final de curso e na extraordinaria de setembro, proponse que as probas escritas ponderen un 70% e os traballos e as actividades diarias da 

clase otro 30%. 

Haberá un ou dous exames por trimestre/avaliación. Haberá un exame de recuperación da avaliación suspensa sempre despois das vacacións 

correspondentes. A nota final será a media das tres do curso. A non presentación dos traballos no plazo establecidp terá unha penalización do 

10% na respectiva nota. Se non se presenta no 2º plazo establecido entón xa non se terá en conta na avaliación e o alumno terá que 

presentarse a recuperación da avaliación respectiva. 
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A media de cada avaliación farase a través da media aritmética efectuándose un redondeo dende o 0´5 para a nota inmediatamente posterior 

no cado de que a traxectoria do alumno mesa avaliación sexa a adecuada en canto a asistencia a clase, comportamento, presentación de 

traballos e outros pedidos polo profesor. No caso de qe estes aspectos non sexan favorables, o alumno quedará coa nota inferior.  
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Queda terminantemente prohibido o uso e tenencia de teléfonos móviles ou calquera dispositivo electrónico (tablets, smartwatches, pinganillos, 

bolígrafos, relojes…) durante a realización das probas de contido. Se a un alumno/a se lle sorprenderá copiando ou empregando medios 

telemáticos/electrónicos, sancionaráselle coa expulsión da proba, terá un cero na nota da avaliación e non se lle realizará o exame de 

recuperación previsto nesta programación, ainda que manterá o dereito á avaliación final.  

Non se cambiará a data dos exames salvo casos de forza maior debidamente xustificados. Se o alumno non asiste na data do exame deberá 

traer xustificante médico, de deber persoal inexcusable ou similares contemplados na lei. 

Para que se considere superada a avaliación será requisito imprescindible obter unha cualificación mínima de 5 puntos non podendo sumarse 

a nota de cada parte cando non se teña como mínimo dun 3,5 en cada unha das partes, traballos individuales e probas escritas ou orales de 

contados.  

Reducirase a nota da avaliación ata un máximo de dous puntos do seguinte xeito: 0,25 por cada chamada de atención por interromper a a 

explicación do profesor/a: por falar sen permiso, levantarse sen permiso, non traer o material, manexar o móvil, pasar material… 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación debe ser formativa, non considerando só o resultado numérico, senón que tamén se valorará o mérito dunha aprendizaxe a partir 

dunha situación inicial, tendo en conta o esforzo realizado en cada caso para acadar o resultado final.  

Para levar a cabo a avaliación das unidades didácticas utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
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1. Instrumentos de avaliación inicial: aínda que as actividades iniciais non se puntúen, serviranos de referencia do nivel de 

coñecementos do que parten os nosos alumnos. 

2. Notas de clase, dentro das cales se valorará: o progreso realizado polo alumno, o traballo na aula, a actitude, a creatividade e o 

interese e participación en clase. Para levar un rexistro destas notas de clase utilizaranse listaxes de control. 

3. Traballos feitos na casa ou na aula, individualmente ou en grupo. 

6. Probas obxectivas, dentro das cales incluiremos os controis e as probas escritas realizadas ao final de cada unidade didáctica ou 

conxunto de unidades didácticas. Estas probas constarán de cuestións teóricas e sobre todo prácticas, respondendo ao modelo de proba de 

competencias. Os alumnos deberán obter unha cualificación mínima de 3,5 para que se teñan en conta os apartados anteriores na elaboración 

da nota final da unidade didáctica. 

 

Probas de avaliación: 

 Probas de avaliación: 

Haberá unha proba específica de avaliación de competencias ao termo de cada unha das tres avaliacións nas que está organizado o curso, 

probas que deberán realizar todos os alumnos. O alumno superaría a avaliación se obtén unha cualificación mínima de 5 na media ponderada 

entre a cualificación desta proba de avaliación e as cualificacións obtidas nas unidades didácticas. 

Probas de recuperación: realizarase unha proba de recuperación de cada avaliación para aqueles alumnos cualificados 

negativamente ao final desta. A avaliación estará recuperada se os alumnos obteñen unha cualificación mínima de 5. 
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Avaliación final de xuño: os alumnos que non superaran todas as avaliacións poderán superar o curso na súa totalidade mediante 

esta proba final, a cal elaborarase tendo en conta os criterios de avaliación establecidos nesta programación didáctica. 

Aqueles alumnos que teñan unha avaliación suspensa e as outras dúas aprobadas, poderán presentarse nesta data a recuperar esa 

avaliación. En caso de non superala, a materia considerarase non superada na súa totalidade, quedando a materia pendente para setembro. 

Proba extraordinaria: seguirá os mesmos criterios da proba final de xuño, aínda que procurando axustar os contidos aos mínimos. 

 

Expresións das cualificacións: 

Os resultados da avaliación expresaranse na ESO mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, 

que irá acompañada dos seguintes termos: 

a) Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4. 

b) Suficiente (SU): 5. 

c) Ben (BE): 6. 

d) Notable (NT): 7 ou 8. 

e) Sobresaínte (SB): 9 ou 10. 

Instrumentos de avaliación: 

Os instrumentos de avaliación que empregaremos pódense resumir nos seguintes: 
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• Observación cotiá do proceso avaliador. 

• Caderno persoalizado que recolla a observación de actitudes e hábitos de traballo.  

• Actividades finales de cada tema estudado e traballado na aula. 

• Probas prácticas: mapas mudos, comentarios guiados de textos, realización de fichas… 

• Probas escritas esporádicas para coñecer a asimilación dos principais conceptos xeográficos e históricos. 

• Informe final do proceso avaliador. 

• Seguimento da lectura dos libros recomendados para este ano en cada curso. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 

Para alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, o departamento de Ciencias Sociais establece que o procedemento de 

seguimento e avaliación das materias pendentes seguirá estes pasos: 

 - Realización de probas obxectivas, máis de competencias que de carácter teórico, axeitadas aos contidos do trimestre e ás actividades 

realizadas ao longo del. O alumno, que será informado previamente dos contidos a estudar, deberá obter unha cualificación mínima de 5 para 

superar a materia. 

 - Realización dunha proba final, xeralmente no mes de maio, no caso de que o alumno non superase as probas parciais. O alumno 

deberá obter unha cualificación mínima de 5 para superar a materia. 
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10. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR A NOSA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o Proxecto 
Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as habilidades 
que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais.    

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de aprendizaxe.    

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha distribución e 
unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función dos 
distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación didáctica 
e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que 
permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grao en que 
alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de mellora.    
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11. INDICADORES OU MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Do mesmo xeito, o calendario escolar, os festivos e as actividades extraescolares ás veces fan que a temporalización varíe.  

Por todo isto, a temporalización proposta nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo 

do curso escolar. 

Ademais do exposto, revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta a rúbrica cos indicadores de logro 

que se presentan a continuación:  
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS 

Realizo a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o 
Proxecto Curricular de Etapa e o contexto físico e cultural do centro. 

   

Formulo os estándares de aprendizaxe de forma que expresan claramente as 
habilidades que os meus alumnos e alumnas deben conseguir. 

   

Os estándares fan referencia ós contidos conceptuais, procedimentais e 
actitudinais. 

   

Os contidos seleccionados permiten a consecución dos estándares de 
aprendizaxe. 

   

Selecciono os contidos mínimos esixibles e informo os alumnos.    

Selecciono e secuencio os contidos da miña programación de aula con unha 
distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de 
alumnos. 

   

Adopto estratexias e programo actividades en función dos estándares, en función 
dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos. 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 
materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación 
didáctica e , sobre todo, axustado sempre,o máis posible, ás necesidades e 
intereses dos alumnos. 

   

Establezo, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación que permiten facer el seguimento do progreso dos alumnos e 
comprobar o grao en que alcanzan os aprendizaxes. 

   

Aplico os criterios de cualificación recollidos na programación.    

Despois de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe propoño e realizo accións de 
mellora. 
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Identifica diferentes tipoloxías de fontes 
de coñecemento histórico e interprétaas 
para ampliar coñecementos históricos 

  -  

 
Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como 
a dos “Trinta Anos”. 
 

Caracteriza o funcionamento da 
monarquía absolutista identificando os 
principios nos que se fundamenta e as 
súas principais institucións 

Recoñece as bases da monarquía 
parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os 
sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento 

 

12.6. REVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN  

 

A realización dunha avaliación da práctica docente ten como consecuencia unha continua revisión e modificación da nosa labor docente e, 

polo tanto, das nosas programacións de aula.  

A adecuación dos tempos de traballo aos ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos trae como consecuencia unha continua variación na 

temporalización e nas actividades previstas.  

Deste mesmo xeito, o  presente curso académico, ten características e peculiaridades aínda maiores, por todo isto, a temporalización proposta 

nesta programación será flexible, revisable a adecuada as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. Ademais do exposto, 

revisaremos, avaliaremos e modificaremos a programación didáctica tendo en conta as necesidades que se detecten no día a día da aula, 
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tanto na necesidade de reforzar e repasar como no caso de que o contido presentado xa se atope adquirido polo alumnado. Neste sentido, 

será necesario adaptar os temas, centrándonos nas competencias esenciais e reforzando entre as diversas materias. 

 

13. PREFERENCIAS REFERIDIAS AO ENSINO SEMIPRESENCIAL E AO ENSINO NON PRESENCIAL 

 

13.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, propiciando unha dinámica de interacción entre profesor e alumnado e entre estes 

últimos entre sí. Esta será a exposta na progrmación sempre que a situación o permita.  

No caso de ensinanza semipesencial, con algún alumno confinado, o profesor deixara na aula virtual do centro así como na páxina web do 

centro os apuntamentos e actividades realizadas na clase co resto do alumnado para que éste poida seguir o discurrir da clase desde a súa 

casa, entregar as tarefas propostas ao profesor e preguntar as dúbidas que lle poidan surxir no seu estudio diario mediante a mensaxería da 

aula virtual. 

No caso de confinamento dun aula enteira, o docente que estará presente no centro, explicará os contidos contemplados na programación 

para tal día mediante Webex ou outro dispositivo similar contemplado e decidido polo claustro, o alumno conectarase a aula e seguirá as 

explicacións do profesor, realizará as actividades propostas e preguntará as dúbidas que poidan surxir. O profesor pasará lista e apuntará as 

faltas no programa Xade así como os problemas de disciplina que poidan xurdir no ambiente virtual. 

Empregaranse diferentes técnicas e estratexias como: 

- Exposición de contidos conceptuais por parte do profesor e tamén do propio alumnado: 

- Resumo dos conceptos básicos da actividade. 
- Esquema da unidade. 
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- Realización de contidos procedimentales de distintos tipos: 
- Resolución de problemas e exercicios do Caderno de Actividades, especialmente nas unidades de Xeografía e Historia de 

1º e 3º de ESO. 

13.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 

 

Na medida do posible intentarase continuar cos materiais expostos no punto 6 da programación. No caso de ensino semipresencial ou a 

distancia, seguirase empregando o libro de texto establecido no departamento, xunto coas fichas de actividades que serán postas a 

disposición do alumnado tanto na aula virtual como na páxina web do centro. A maiores tanto o docente como o alumnado precisa dun 

ordenador con conexión a internet para realizar o seguimento das clases así como para realizar as actividades propostas. 

No caso de alumnado sen conectividade, desde o centro realizaráse unha lista de todo aquel alumnado que poida ter problemas de falta 

de medios,  para solucionar este problema con anterioridade,  e facilitaránse todos os apuntamentos, actividades e explicación de forma escrita  

mediante fotocopias ou mediante videos grabados polo propio docente ou similares.  

A comunicación cos alumnos será mediante a aula virtual e páxina web do centro, así como mediante o correo electrónico corporativo de 

cada docente e as clases virtuales. A comunicación coas familias será mediante chamadas telefónicas, correo electrónico e o WhatsApp do 

centro dadas as circunstancias especiais do centro e o seu reducido numero de alumnado.  

 

13.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Como xa se especificou ao longo da programación didáctica levaránse a cabo medidas de atención a diversidad ecos alumnos que así o 

precisen. Estas medidas seguirán no caso dun posible ensino semipresencial ou a distancia, sendo incluso máis importantes. Neste caso o 

alumando que traballe con libros adaptados, terá actividades relacionadas con ese libro e diferentes ao resto da clase.  
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A maiores, o comezo da clases o docente asegurarase de que todo o alumnado coñeza o funcionamento da aula virtual e das clases online, 

entregando algunas das actividades propostas mediante este medio coa finalidade de detectar posibles dificultades e solventalas antes dunha 

situación de confinamento.  

No caso dos alumnos con adaptaciones curriculares, no ensino semipresencial ou a distancia, os contidos e as actividades estarán adaptadas 

ao seu nivel curricular. Se fose preciso, adaptaranse tamen os tempos de entrega das actividades propostas. 

13.4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

A avaliación do alumnado no suposto de ensino a distancia ou semipresencial será mediante a realización de actividades propostas, tanto as 

diarias ao longo das clases como as actividades finais que suporán un 70% da nota neste caso, fronte a un 30% en circunstancias normais. 

No caso de ensino a distancia tamén se avaliará a asistencia as clases virtuales, o comportamento en rede e a realziación do traballo proposto 

durante o discurrir da conferencia cun porcentaxe dun 30%, así como a entrega das actividades finais en cada unha das unidades didácticas 

en tempo e forma indicados cun porcentaxe do 70%.  

No caso de ensino semipresencial, avaliarase que o alumno realice as actividades propostas na aula virtual coa finalidade de que non 

desconecte do discurrir diario das clases. Estas actividades computarán no porcentaxe contemplado para o traballo diario do alumando. O 

resto do porcentaxe virá da realización das actividades finais de cada unidade didáctica e da proba escrita de avaliación no momento no que o 

alumno se incorpore de novo ao centro. 

Avaliación das materias pendentes 

 

No caso de alumnos coa materia pendente, os alumnos realizarán un boletín de actividades trimestralmente sobre os contidos do curso 

anterior que suporá o 30% da calificación, e unha proba escrita no mes de Maio que versará sobre os contidos traballados en dito boletín. 

Se os alumnos non poden acudir a proba escrita debido a un confinamento domiciliario, esa proba escrita será cambiada por un traballo sobre 

os mesmos contidos que realizaran nas súas casas e entregarán de forma online no tempo e forma indicados na aula virtual e páxina web do 

centro. O alumno deberá ter unha nota de 5 para superar a materia pendente. 
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Pola contra, se o alumno presenta unha avaliación suspensa do curso no que se atopa e non pode realizar a proba de recuperación debido a 

un confinamento, esta proba realizaráse cando o alumno se incorpore de novo ao centro. No caso de non haber reincorporación o alumno 

realizará un traballo sobre esos contidos que entregará en tempo e forma indicado polo docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A orientación educativa, tal e como se recolle no Decreto 120/98 do 23 de abril, 

polo que se regula a Orientación educativa en Galicia e na Orde do 24 de Xullo 

de 1998 que desenvolve dito Decreto, enténdese como un proceso que inclúe a 

toda a comunidade educativa, que comeza dende a escolarización do alumnado 

e continúa ao longo das ensinanzas universitarias e non universitarias.  

A orientación debe enfocarse como unha actividade dentro do currículo escolar 

de forma que sexa unha tarefa compartida por todos os compoñentes da 

comunidade educativa. É importante sinalar que a actuación do Departamento 

responderá ao enfoque que entende a Orientación como unha tarefa de todo o 

Equipo Docente e, por extensión, de toda a Comunidade Educativa, sendo o 

Orientador/a un elemento dinamizador deste proceso. En palabras Rafael 

Bisquerra “orientar é educar para a vida”, compartimos o enfoque de atención 

psico-socio-pedagóxico consistente nun proceso de axuda continuo e 

sistemático, dirixido a todas as persoas, poñendo un énfase especial na 

prevención e no desenvolvemento integral (persoal, social e da carreira), que se 

realiza ao longo de toda a vida, coa implicación dos diferentes axentes 

educativos (Titores, Orientadores, Profesores) e sociais (familia, profesionais, 

etc). Concibimos a Orientación como un dereito de carácter xeneralizado, 

continuo, preventivo, e integrador, e que, dende o respecto ás características 

distintivas da Comunidade Educativa, actúa dende o asesoramento xeneralizado 

e individualizado e dende os modelos de intervención psicopedagóxica a través 

do modelo de programas caracterizado basicamente por 3: 

- Desenvolverse en función das necesidades do Centro e da Comunidade 

Educativa, e interrelacionar diferentes ámbitos de intervención. 

 - Os receptores son axentes activos do seu propio proceso de Orientación. 

 - Actúase sobre o contexto con carácter máis preventivo que terapéutico. 

 - Establécese ao longo dun continuo temporal  

- Lévase a cabo un seguimento e avaliación do realizado  



- Permite unha máis fácil relación entre currículo e orientación. Seguindo esta 

liña e as apartacións de autores como Álvarez Rojo (1994), Repetto, Rus e Puig 

(1994) e Martínez Clares, promulgando os seguintes principios: 

 - Principio de prevención: preparar ás persoas para a superación das diferentes 

crises de desenvolvemento co obxectivo é desenvolver a competencia funcional 

e social da persoa e o seu fortalecemento interior. 

 - Principio de desenvolvemento: a intervención supón un proceso mediante o 

que se acompaña ao individuo durante o seu desenvolvemento, coa finalidade 

de lograr o máximo crecemento das súas potencialidades.  

- Principio de intervención social: enfócase dende unha perspectiva holística- 

sistémica da Orientación, segundo a cal, débense incluír en toda intervención 

orientadora as condicións contextuais do individuo.  

- Principio de empoderamento persoal (empowerment): proceso no que as 

persoas, a organización e os grupos chegan ás dinámicas de poder que actúan 

no seu contexto vital, desenvolven as habilidades ou capacidades para tomar o 

control das súas propias vidas e apoian e reforzan o fortalecemento persoal dos 

demais compoñentes do seu grupo. 

 

2. COMPOSICIÓN  E FUNCIONAMENTO DO DPTO DE ORIENTACIÓN 

Os membros que conforman o Dpto de Orientación este curso 2020/2021 son os 

seguintes: 

MEMBROS ESPECIALIDADE 

DªVanesa Sánchez Souto Orientación Educativa (Xefatura de Dpto) 

Dª Alba  Mestra de Pedagoxía Terapeutica  (ESO) 

Dª Patricia Mestra de Pedagoxía terapéutica  (EP) 

Dª Zaida Louzau Copa Mestra de Audición e Linguaxe 

(E.Preferente) 

Dª Alba Mestra de Audicón e Linguaxe  (E.P) 

Dª Olalla Otero Vázquez Coordinadora de E.I 

Dª  Titora do ámbito científico- Tecnolóxico 



Dª  Titora do ámbito socio-lingüístico 

Dª Beatriz Gómez Felipe Representante CEIP Lousada 

 

Están adscritas a este departamento a Xefatura de Primaria como coordinadora 

da etapa de Infantil e primaria, a Xefa de estudos de Secundaria para a 

coordinación da atención á diversidade e Acción Titorial, e o representante do 

centro adscrito (CEIP de Lousada). As reunións do D.O  ao completo serán de 

carácter trimestral (é dicir, estando presente o coordinador do centro adscrito) e 

serán de carácter semanal as que reúnen a todo o profesorado especialista 

representantes dos ámbitos e xefaturas de estudos, quedando fixada a data de 

reunión o mércores a 3º hora. Aínda que seguindo o Protocolo Covid 19, faranse 

de xeito telemática a demanda das necesidades do centro. 

A hora de atención ás familias polo Departamento é o luns 6º hora. A atención 

ao alumnado será nos recreos, e ao longo da semana tódalas titorías da ESO. 

A intervención no CEIP de Lousada será baixo demanda, procurando 

especialmente o establecemento de comunicacións a principio de curso para o 

informe das NEAE existente. 

As funcións do Xefe do departamento están recollidas no Decreto 120/98 e na 

Orde 24 de xullo de 1998, que regulan a orientación educativa na nosa 

comunidade. Terase en conta  para a composición, organización e as 

competencias do departamento de orientación son as que establece o capítulo 

VII do título II do Reglamento orgánico dos centros públicos integrados:(Decreto 

77/1999 e a Orde do 3 de outubro de 2000). Dando cumprimento a todas elas, 

sinálanse neste plan de orientación as que constituirán as liñas prioritarias de 

traballo para o presente curso, xa que se consideran as accións máis necesarias 

dado o contexto educativo e sociofamiliar do noso centro : Entre as que 

sinalamos as seguintes:  

 Valorar as necesidades educativas no ámbito da orientación.  

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención 

 Realizar e participar na avaliación psicopedagóxica.  

 Apoiar e asesorar ao alumnado, favorecendo o seu proceso de 

maduración vocacional. 



 Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa.  

 Promover a cooperación entre o centro e as familias.  

 Establecer canles de comunicación coas distintas institucións e servizos 

da comunidade. 

 A orientadora terá o rol de dinamizador, coordinador, consultor e formador do 

resto dos axentes educativos, intervindo ademais de forma directa co alumnado, 

naqueles casos en que resulte necesario, funcións para as que contará co apoio 

do E.O.E cando estime oportuno. 

Así mesmo para levar a cabo as diferentes funcións teranse en conta as 

seguintes referencias lexislativas  

- Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación (L.O.E.).  

- Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(L.O.M.C.E).  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Primaria. 

 - Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil. 6 - Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regula ensinanzas, acceso e admisión 

a ciclos de FP básica 



 - Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa; o Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a citada lei e as 

Orientacións para o deseño do Plan de Convivencia publicadas en abril de 2016.  

- Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula a atención á 

diversidade en Galicia.  

- Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo 

nas ensinanzas de réxime xeral. 

 - Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica do alumnado con necesidades educativas especiais que 

cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os 

criterios para a realización do ditame de escolarización. 

 - Circular 8/2009, que regula as medidas de atención á diversidade na ESO. 

 - Circular 10/2010, pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 

establecer as accións prioritarias dos Servizos de Orientación. 

 - Protocolos de actuacións establecidos no marco da Estratexia Galega de 

Convivencia Escolar 2015-2020.  

- Con respecto a situación producida polo COVID- 19: 

- Resolución do 17 de xuño da Secretaría Xeral de Educación, Formación 

Profesional, para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2021/2022. 

- Resolución do 1 de setembro do 2021 publicouse a resolución conxunta das 

Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se 

aproba o Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para  o curso 2021/2022. 

 

 

 

3. DETECCIÓN DE NECESIDADES 



 

 Necesidade de facer avaliación inicial e detección temperá de dificultades 

na lecto- escritura e fala. 

 Necesidade de organización dos apoios tendo en conta o número elevado 

de alumnado NEAE e  a distribución por burbullas seguindo o Protocolo 

Covid19. 

 Necesidade de asesoramento sobre metodoloxía e recursos para facer 

fronte as distintas necesidades educativas de apoio específico que o 

profesorado se atopa na aula. 

 Necesidade de facer seguimento da situación anímico- persoal do 

alumnado debido a situación Covid 19. 

 

4. ALUMNADO ACNEAE 

 

 ALUMNADO TEA CON DIAGNÓSTICO OFICIAL: 1 alumno en 4 de 

E.P+ 1 alumno en 5º de E.P + 2 alumnos en 4º da ESO (Asperger) 

 ALUMNADO TEA SEN DIAGNÓSTICO OFICIAL: 1 alumno en 1º E.P 

 

 ALUMNADO CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL: 3 alumnas en 

3º ESO 

 ALUMNADO CON TDAH: 1 alumno en 1ºE.P+ 1 alumno en 3º E.P.+1 

alumno en 2ºESO+ 1 alumno  e 1 alumna en 3º ESO+ 1 alumno en 4º 

ESO. 

 ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAXE (DEA): 2 alumnos en 3ºE.P+1 alumna en 4ºE.P+1 

alumna en 5ºE.P+ 2 alumnas en 6º E.P+ 2 alumnos en 6º E.P+ 1 alumna 

en 3º ESO+ 2 alumnos en 4ºESO 

 ALUMNADO CON DIFICULTADES NA COMUNICACIÓN E 

LINGUAXE: 7 alumnos+ 2 alumnas 

 ALUMNADO CON DIFICULTADE XERAIS DE APRENDIZAXE QUE 

NECESITA R.E: 13 alumnos en E.P+ 9 alumnos en E.S.O 

 ALUMNADO EXTRANXEIRO: 1 alumno en 2º E.P. 



 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES: 1 alumno en 4º de E.P 

 

ALUMNADO PROPOSTO PARA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA NESTE 

CURSO 2021/2022 

- Educación Infantil: 1alumna en 6º E.I 

- Educación Primaria: 2 alumnos/as 

- Educación Secundaria: 1 alumno 

- CEIP Adscrito de Lousada: 1 alumno en E.I 

ALUMNADO PROPOSTO PARA ACS NESTE CURSO 2020/2021 

- Renovación: 2 alumnos 

5. OBXECTIVOS 

Os obxectivos establecidos para este curso 2021/2022, e seguindo a Resolución 

do 17 xuño de 2021 e o Protocolo de Adaptación ao Contexto Covid-19, son os 

seguintes: 

1. co centro 

 Asesorar ao equipo directivo da conveniencia da divulgación a través do 

correo corporativo das concrecións dos protocolos educativos realizados 

pola xefatura do dpto. de orientación 

 Asesorar aos Dptos Didácticos a través da C.C.P para que contemplen 

nas súas programacións o reforzo educativo tal e como ven recollido na 

lexislación de modo que haxa unha planificación á hora de ter 

confeccionado exames adaptados para o alumnado en R.E e con NEAE 

 Elaborar un protocolo de derivación á aula de PT para ser aprobado en 

sede de CCP. 

 Determinar para a C.C.P uns criterios pedagóxicos para a formación de 

grupos- clase, desdobres e agrupamentos que procuren grupos 

equilibrados e compensados no canto da atención á diversidade. 

 

 

2. Co alumnado 



 Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se 

produzan, axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do 

alumno. 

 Resaltar os aspectos orientadores da educación “ orientación en e para a 

vida atendendo ó contexto real do alumnado e ao futuro que poidan 

proxectar por sí mesmos, favorecendo a adquisición de aprendizaxes 

activas e funcionais. 

 Participar no deseño de estratexias de intervención co alumnado 

Asperger e TDAH 

 Mellorar o seguimento a atención individual do alumnado en situacións de 

risco durante o curso a través da tutoría individualizada. 

 Facer asesoramento individualizado ao alumnado que o precise sobre o 

aspecto vocacional- profesional. 

 Potenciar a competencia do alumnado na resolución de conflitos. 

 Traballar as actitudes e comportamentos sobre a igualdade entre homes 

e mulleres e non discriminación. 

 Atender os aspectos emocionais e sociais do alumnado vulnerable e 

cohesión co grupo- clase. 

 

3. Co profesorado 

 Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico en actividades de orientación 

e titoría. 

 Impulsar a participación do profesorado nas diferentes actividades do 

P.A.T e P.OA.P 

 Informar das características psicopedagóxicas de alumnos con N.E.A.E 

e/ou dificultades de aprendizaxe. 

 Asesorar nas realización das A.C.S 

 Asesorar en instrumentos e procedementos para realizar a identificación 

das necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia e 

para a  avaliación inicial. 

 Potenciar o desenvolvemento de relación fluídas coas familias 

 

 



4. Con outras institucións 

 Solicitar asesoramento e colaboración aos equipos propios da consellería: 

Equipo de Orientación Específico, CFR, Inspección, Servizos Sociais, etc. 

 Colaborar con entidades  ou asociacións como: RAIOLAS, COGAMI, Plan 

Director, Cruz Vermella, CEM, ACCEM, ACEDAR, COGAMI, … 

 

5. Coas familias 

 Asesorar ás familias no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as 

 Favorecer o establecemento de relación fluídas co profesorado no que a 

atención á diversidade se refire 

 

6. PLANIFICACIÓN XERAL E LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

Liñas xerais 

 Toma  de contacto da orientadora co alumnado, profesorado e familia de 

nova incorporación á comunidade educativa. 

 Detección e coñecemento das necesidades de alumnado, profesorado e 

familias. 

 Asistencia ás sesións de avaliación para a recollida de información así 

como ofrecer asesoramento ao profesorado 

 Valoración psicopedagóxica do alumnado remitido polo profesorado e 

obter datos psicopedagóxicos que orienten o proceso educativo así como 

o deseño de posibles MAD. 

 Coordinación cos membros do D.O, Xefatura de Estudos e Titores a 

través das reunións establecidas no horario semanal. 

 Elaboración de documentos de centro. 

 Elaboración de actividades de avaliación do impacto do Covid19 no seu 

benestar.  

 Elaboración de actividades de motivación e planificación tralo Covid 19 

 Colaboración con outras entidades e profesionais externos ao centro ( 

Servizos Sociais, Servizos de Saúde, Equipo de Orientación Específico, 

Asociacións sen ánimo de lucro, Quérote, Fundación Arela, Asociación 

COGAMI, Arelas, etc. 



 

A. Planificación xeral respecto do PAD 

 Elaboración de informes para incorporación a programas específicos, 

outros centros, Becas NEAE. 

 Entrevistas coas familias e alumnado 

 Asesorar na adopción de metodoloxías activas de aprendizaxe,  deseño 

universal de aprendizaxe, tarefas multinivel,  emprego de rutinas de 

pensamento visible, etc. 

 Identificación temperá das necesidades educativas, revisión e 

modificación das medidas de apoio, asesorar e colaborar co profesorado 

nas diferentes medidas de atención á diversidade. 

 Realización da avaliación psicopedagóxica 

 Asesorar na elaboración das Adaptacións Curriculares Individualizadas. 

 Derivación a Servizos de Saúde e Atención Temperá de alumno/a 

 Coordinación e colaboración coas diferentes asociación ou organización 

que traballan con oso alumnado fóra do centro (Aupa, Raiolas, Centro 5 

de atención Temperá, Psicocrea, etc.) 

 

B. Planificación xeral respecto do PAT 

 Participación nos programas e obradoiros ofertados por organismos 

oficiais e/ou asociación da zona (prevención de violencia de xénero, 

igualdade, sexualidade, emocional- afectiva, drogodependencia, 

enfermidades mentais, riscos de internet, acoso escolar, etc. 

 Elaboración de materiais, para a mellora do autocoñecemento e 

autoestima, aprendizaxe das habilidades sociais e intelixencia emocional. 

 Aprender a aprender: fomentar o coñecemento  e utilización das técnicas 

de estudo 

 Posta en marcha de seminarios e xornadas relacionadas coa 

transversalidade 

 Organización da acollida ao  centro tras o confinamento. 

 

C. Planificción xeral respecto do POAP 



 Preparación de materiais para levar a cabo os Programas de Orientación 

Académica e Profesional: Optativas, distintos itinerarios educativos, 

inserción ó mundo laboral… 

 Elaboración de materiais para o autocoñecemento do alumnado e toma 

de decisións: rasgos da personalidade, intereses, aptitudes simulacros, a 

toma de decisións. Asesorar de forma directa ós alumnos respecto á 

optatividade e eleccións de estudos. 

 

 

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

Vai ser a través do primeiro nivel da orientación, a acción titorial, a través do cal 

se van a desenvolver a maior parte  das accións, aínda qué tamén se levarán a 

cabo actuacións máis especificas por parte do segundo e terceiro nivel (DO e 

EOE), sempre baixo o prisma de cooperación e coordinación. 

A estratexia de intervención seguirá unha metodoloxía activa e participativa que 

implique tanto á comunidade educativa como as distintas institucións da 

contorna. 

Contemplando o escenario covid 19, a metodoloxía proposta para a docencia 

telemática basearase en aprendizaxe baseado en problemas e en metodoloxía 

de investigación- descubrimento, partindo dos niveis do alumnado. 

 

8. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

No desenvolvemento das liñas de actuación de apoio ó Plan de Acción Titorial, 

apoio ó Plan de Atención a diversidade e apoio ó Plan de Orientación 

Académica- Profesional, o Departamento de Orientación recorrerá, según as 

necesidades do caso as diversas estratexias de intervención como poden ser: 

Centro Educativo 

 Observacións directas, emprego de escalas de valoración e reunións onde se 

avalie a adecuación dos documentos de centro á realidade do centro 



 Intercambio de experiencias educativas é dúbidas con outros centros 

educativos. 

 Deseño dun instrumento de revisión das actividades do curso anterior. 

 Recollida de opinións e proposta de mellora de toda a comunidade educativa 

 Organizacións de xornadas de portas abertas, obradoiros, charlas, etc. 

 Actualización da páxina web, ou taboleiros de noticias coas novidades sobre 

ocio, orientación, saídas profesionais, etc. 

Equipo Directivo 

 Realización de reunións informativas acerca das novidades lexislativas, 

protocolos, actividades de formación e innovación educativa. 

 Traballo colaborativo  

Profesorado 

 Realizacións de reunións informativas, entrevistas, etc. 

 Asesoramento técnico e intervención individualizada 

 Deseño, aplicación de programas sobre diversas temáticas: técnicas de  

traballo intelectual, de comprensión lectora, habilidades sociais, de orientación 

académica- profesional, etc. 

 Colaboración e coordinación das avaliacións do alumnado. 

 Construccións de instrumentos de avaliacións funcionais. 

Alumnado 

 Emprego de cuestionarios, técnicas grupais, entrevistas, observacións, 

probas psicopedagóxicas. 

 Asesoramento e intervención individualizada 

 Organización de xornadas, charlas informativas, obradoiros, visitas a outros 

centros, empresas, etc. 

Familias 

 Realización de reunións informativas, Organización de  Xornadas e 

participación en intercambios de experiencias. 

 Participación na plataforma virtual do centro. 

Centro adscrito 

 Reunións informativas 

 Reunións de avaliación e concreción de criterios 

 Colaboración e cooperacións nas accións prioritarias 



Contexto 

 Coordinación cos servizos externos: E.O.E, servizos sanitarios, sociais 

 Solicitude de colaboración con outros organismos como Cruz Vermella, CIM, 

Centro Quérote+, entidades privadas, asociacións, etc. 

 Visitas e saídas a outros centros, actos organizados por organismos, 

empresas, etc. 

 

Todas estas estratexias deberán partir da base formulada polos postulados 

propugnados dende: 

 Enfoque constructivista dos aprendizaxes escolares e da intervención 

pedagóxica favorecendo a interrelación, interdisciplinaridade, 

funcionalidade, significatividade, aprender a aprender, etc. 

 Enfoque sistémico da intervención psicopedagóxica. 

 Principios que guían o proceso orientador: planificación, curricularidade, 

cooperación, prevención, desenvolvemento global e intervención social. 

 

9. RECURSOS 

Para o desenvolvemento  de dita programación, faise necesario contar cunha 

gran diversidade de recursos humanos, materiais e organizativos, todos eles 

recollidos na organización e funcionamento dun CPI regulado polo D. 7/1999 do 

7 de abril polo que se regulan os centros públicos integrados e pola O. do 3 de 

outubro de 2000 que o desenvolve. 

Destacar dentro dos recursos humanos do centro: 

 Unha Auxiliar Técnico Educativo 

 Dúas mestras de pedagoxía terapéutica, unha para a etapa de educación 

primaria e outra da apoio ao alumnado de secundaria. Plan de aula de PT 

(Anexo I) 

 Unha mestra en audición e linguaxe en atención preferente. 

 Unha mestras en audición e linguaxe. Plan de aula de AL (Anexo II). 

En canto os recursos organizativos do propio D.O  

 Reunións semanas do Departamento de Orientación cos seus membros 



 Reunións periódicas con todas as persoas titoras ben de xeito persencial 

ou por medio de recursos web. 

 Reunións trimestrais con todos os membros do D.O para a elaboración 

das liñas xerais do PAT, POAP, PXAD, etc. 

 Reunión dos Servizos Sociais e outras institucións da zona como son o 

centro de saúde, asociación, entidades, sindicatos, etc. 

 Sesións de avaliación ordinaria e de avaliación inicial 

 Hora de titoría dos distintos grupos 

 Hora de atención ás familias. 

Recursos Externos cos que contar: 

 Concello de Guntin 

 CIM Palas de Rei 

 Garda Civil por medio do Plan Director 

 ACCEM 

 AGALURE 

 COGAMI 

 Quérote 

 Taller de Solidaridade 

 Cruz Vermella 

 Asocición Alar 

 Asociación Arela. Programa Ktorce 18 

 Asociación Arelas. Diversidade Sexual. 

 Asociacións que traballen consumo e adiccións (Alcohólicos anónimos, 

Agaja, etc.) 

 Centros de Formación Profesional Integrados, IES da comarca, Programa 

“ A Ponte” da USC. 

 Unha científica no teu cole, programa dentro da USC. 

 Forzas Armadas. 

Recursos telemáticos: 

 Aula virtual 

 Blog do Departamento de Orientación 

 Plataforma Webex. 



 

10. AVALIACIÓN 

As liñas de actuación deste Plan de Orientación, permitiranos realizar un proceso 

de seguimento e avaliación do mesmo ao longo do curso. Deste xeito, este plan 

someterase a un proceso continuo de avaliación formativa coa finalidade de: 

 Valorar en qué medida se logran os obxectivos propostos 

 Obter mais e mellor información sobre as características do contexto 

socioeduativo no que se sitúa o noso alumnado 

 Mellorar os deseños de intervención orientadora e psicopedagóxica 

aproveitando a retroalimentación informativa para corrixir ou adoptar 

devanditos deseños para conseguir unha maior eficacia. 

Debido a este carácter formativo da avaliación, contémplanse diversos 

momentos que nos posibiliten realizar unha avaliación global. 

 Avaliación Inicial: a través da cal se fará unha detección de necesidades 

do alumnado. A partir dela xorden os obxectivos deste plan. Trala 

avaliación inicial de cada unha das etapas, e escoitado as necesidades e 

propostas do profesorado, alumnado e comunidade educativa en xeral, 

xorden os obxectivos deste plan. 

 Avaliación Continua: trátase de valorar se se están a desenvolver as 

distintas actuacións do Plan, se funcionan satisfactoriamente ou se resulta 

necesario introducir melloras ou modificacións para conseguir os 

obxectivos. A súa finalidade é ir optimizando o plan a medida que se está 

implantando. 

 Avaliación Final: que derivará na realización dunha memoria na que se 

recollerán os datos e valoracións mais importantes obtidas no proceso de 

avaliación, para o que se solicitarán as propostas e directrices da C.C.P 

Con respecto á avaliación continua, as reunións de coordinación periódicas- ás 

que se fixo referencia no apartado de recursos organizativos serviranos para 

analizar como se está a desenvolver a actividade orientadora. 

A avaliación analizará tanto o deseño e a planificación do plan, como a súa 

implantación (proceso) e os seus resultados (produto). 



A continuación presentaremos os criterios de avaliación para cada unha das 

diversos aspectos. 

 Avaliación do contexto e do proceso de elaboración do Plan: os criterios 

son: 

- Se recolle as demandas da contorna 

-  As achegas dos distintos membros da comunidade educativa 

- Se os obxectivos deste Plan son coherentes coas necesidades detectadas 

- Se os programas a desenvolver son os mais adecuados para alcanzar os 

obxectivos 

- Se a temporalización das actuacións do Plan é realista. 

 Avaliación do proceso, avaliarase: 

- Se a comunidade educativa participa no seu completo na implantación do Plan. 

- Se existe colaboración entre o D.O e o profesorado no desenvolvemento do 

Plan. 

- A implicación das familias nas actividades do Plan de Orientación 

- A existencia de modificacións no Plan basease na retroalimentación durante a 

súa implantación 

- Os puntos fortes e débiles do Plan durante a súa posta en práctica 

- A existencia de recursos persoais, materiais e organizativos axeitados. 

- A realización das actividades de orientación na práctica. 

 Na avaliación do produto, os criterios serán: 

- A consecución dos obxectivos xerais e específicos do plan 

- O grao de satisfacción dos implicados no Plan 

- O coñecemento das accións do Plan por parte da comunidade educativa. 

- A cobertura das distintas necesidades que detectamos na análise de 

necesidades 



- A mellora dos proceso de E/A 

- A consecución dun clima do centro positivo 

- Os resultados da avaliación final. 

É preciso sinalar que na avaliación participarán todos os membros que forman 

parte da comunidade educativa (equipo docente, alumando, familias), utilizando 

para iso tanto as técnicas de avaliación cuantitativa como cualitativas: aplicación 

de cuestionarios (dirixidos ao profesorado, aso alumnos/as, e ás familias), 

entrevistas grupais e individuais, reunións de avaliación da xunta de profesores, 

da C.C.P, do Consello Escolar, AMPA, observación sistemática e triangulación 

de datos, etc. 

Tal e como sinalei, unha vez realizada a avaliación final, será preciso 

confeccionar unha memoria deste plan. Nela realizarase unha síntese reflexiva 

dos logros acadados, as dificultades atopadas, os factores que puideron influir 

en ambos casos  e, sobre todo, as propostas e modificacións que deberán  

incorporarse para mellorar de cara o vindeiro curso escolar. 

 

No CPI Tino Grandío, de Guntín a 15 de setembro de 2021 

 

 

 

Asdo: Vanesa Sánchez Souto 

Xefa do Departamento de Orientación. 
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PT Primaria 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE APOIO: MESTRA DE PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA (EDUCACIÓN INFANTIL E 

PRIMARIA) 

1. XUSTIFICACIÓN 



Este Plan de apoio pretende ser un documento que guíe e planifique todas as actuacións 

que como mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica realizaremos para dar resposta 

ás necesidades específicas de apoio educativo do alumnado que presente NEAE, 

centrándonos en diferentes áreas do currículo de Educación Primaria,e, contribuíndo de 

forma expresa á adquisición das competencias clave propias do currículo establecidas no 

Decreto 105/2014, 4 de setembro polo cal se establece o currículo de Educación Primaria 

para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

Parte dunhas bases elementais teóricas que fundamentan a súa elaboración así como da 

normativa vixente, moi ligada ao que se reflexa nos documentos institucionais do centro. 

Pero sen lugar a dúbidas este é o documento que debe reunir na súa proposta o desempeño 

de todas as funcións que como P.T debo desempeñar. Por isto, entre os fundamentos 

teóricos inclúense as principais funcións do profesor de apoio, para que a partir de todo o 

anterior podamos definir o que se entende por PLAN DE APOIO. 

Non podemos elaborar ningún documento - guía de traballo sen ter en conta cal é o contexto 

no cal este se enmarca, isto é, o centro educativo no cal se vai implementar, pero non menos 

importantes son as características do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo, as cales dende este Plan de Apoio se ha de dar resposta, establecendo: 

obxectivos, contidos, competencias, actividades, estratexias metodolóxicas, recursos 

persoais (materiais e organizativos), temporalización e criterios de avaliación, entre outros. 

A súa planificación e deseño parten do marco dunha escola aberta e flexible, co tratamento 

á diversidade, que se basea nos principios de integración, individualización, sectorización e 

normalización, non considerándoo en abstracto, senón que deberá ter toda a concreción 

necesaria para que, ante cada neno, a resposta as súas necesidades específicas de apoio 

educativo se poida orientar cara o máximo aproveitamento das súas capacidades e 

potencialidades, presentándolle as axudas e os medios necesarios para lograr a súa 

integración escolar que será non soamente física, senón tamén funcional e social. 



1.1 XUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

           1.1.1 PLAN DE APOIO EN RELACIÓN COA LEXISLACIÓN VIXENTE: 

Para dar unha resposta coherente ao alumnado con NEAE débese tomar como referencia 

unha serie de bases lexislativas e curriculares que serven de guía e orientación ao traballo 

do profesorado e permitan a consecución das finalidades que se establezan para lograr unha 

intervención educativa planificada, sistemática, válida e eficaz. 

Constitución Española de 1978, onde se declara o dereito á educación de todas as 

persoas.  

Lei de integración social do minusválido, 1982.  

Leis orgánicas:  -Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, sobre Educación (LOE) e Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).  

Referidos a aspectos curriculares: - Decreto 330/2009 que establece o currículo de EI - 

Decreto 105/ 2014 que establece o currículo de EP– Orde 25 de xuño 2009 que regula a 

avaliación de EI – Orde 9 de Xuño de 2016 que regula a avaliación de EP (segundo a 

LOMCE). 

 Referidos a aspectos organizativos: -Decreto 374/1996 polo que se aproba o 

Regulamento Orgánico das Escolas de EI e EP. -Orde 22 de xullo de 1997 pola que se 

regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de El, e os 

CEIP  – Decreto 254/2012 e Orde do 12 de marzo de 2013 que regulan a admisión do 

alumnado. 

 Referidos á orientación educativa e profesional:  -Decreto 120/1998 polo que se regula 

a orientación educativa e profesional -Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a 

organización e o funcionamento da orientación educativa e profesional -Circular nº18/2007 

(CIRCULAR 10/2010) que dita instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos de orientación. i 



Referidos a aspectos relacionados coas NEAE: -Orde do 6 de outubro de 1995 pola que 

se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral -Decreto 229/2011 

que regula a atención á diversidade en Galicia - Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se 

regula o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatorio 

dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a sobredotación intelectual  -

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica e se 

establece o procedemento para a realización do ditame de escolarización -Orde do 27 de 

decembro do 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización 

dos alumnos con necesidades educativas especiais -Orde do 20 de febreiro do 2004 que 

regula medidas de atención específica ao alumnado estranxeiro. 

 1.1.2 PLAN DE APOIO EN RELACIÓN COS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS 

 DO CENTRO: 

Na elaboración dun Plan de Apoio, para un centro educativo determinado e cunhas 

características determinadas (un tipo de alumnado ao cal atender, distintos profesionais que 

participan, un determinado contexto social no cal está inmerso o centro …) debemos ter en 

conta todos os documentos institucionais que formen parte do centro educativo para o cal 

vai dirixido este Plan de Apoio. Dentro de todos estes documentos institucionais dos que 

estamos a falar, imos resaltar aqueles que fan mención á atención á diversidade do 

alumnado ao cal se enfrontará o noso centro: 

Proxecto Educativo (PE): (que engloba aspectos do antigo PEC e PCC): Neste documento, 

o primeiro tipo de respostas á diversidade que se postula é o referido á intervención docente, 

é dicir, valores, normas e principios de intervencións, así como a concreción curricular. Este 

Proxecto deberá  ter en conta as características do contexto social e cultural do centro; 

deberá recoller as formas de atención á diversidade (no PXAD), a acción titorial (no PAT) así 

como o Plan de Convivencia; e deberá fundamentarse nos principios de normalización e 



inclusión como valores fundamentais. Neste documento inclúense tamén os distintos 

proxectos que se desenvolven no centro: o Proxecto Lector, o Proxecto dixital e o 

Proxecto lingüistico do centro. Ademais no caso concreto deste centro, tamén se inclúe a 

posta en marcha de dous programas de innovación educativa, é dicir, o Proxecto Abalar e 

os Contratos – Programa.  

Concreción curricular: consiste en adecuar o currículo ás características propias do noso 

centro educativo. 

Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD), no cal se propoñen as medidas de carácter 

xeral que se levarán a cabo, no curso escolar para o cal foron deseñadas, para unha 

adecuada atención á diversidade do alumnado presente no noso centro. Polo tanto, o mestre 

de PT debe adecuar ditas medidas de carácter xeral ao seu alumnado en concreto, alumnado 

para o cal vai dirixido o Plan de Apoio e as súas características particulares. 

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC): nel establécense as 

medidas precisas que desenvolvan as capacidades de relacións óptimas na comunidade 

escolar, propiciar fórmulas organizativas adecuadas ao proxecto do centro e activas os 

mecanismos necesarios para dar resposta ás esixencias do funcionamento do centro 

escolar. 

Programación Xeral Anual (PXA): Recollerá a información de todas as actividades 

(académicas, lectivas e complementarias) para todo un curso escolar, as actividades de 

formación permanente (do profesorado e dos pais do alumnado), a distribución e 

organización racional dos espazos, o presuposto económico do centro, os horarios para a 

distribución das ensinanzas ... polo tanto, o mestre de PT debe seleccionar deste documento 

todos aqueles aspectos que poidan favorecer unha resposta educativa adecuada á 

diversidade do alumnado que vai ter presente no seu aula. 



Por outra banda, como mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica e encargada da 

elaboración do Plan de Apoio pertencente ao Departamento de Orientación; na elaboración 

do citado Plan deberá recoller tamén algúns aspectos importantes que estean relacionados 

coa atención á diversidades. De todos os documentos elaborados polo Departamento de 

Orientación, debemos centrarnos principalmente nos seguintes, os cales conforman o Plan 

de Orientación: 

Plan de Acción Titorial (PAT) que consiste nun conxunto de accións de orientación persoal, 

académica e profesional que serán deseñados polos mestres en colaboración do alumnado 

e da comunidade educativa, baseándose nas súas necesidades. No que se refire a dito Plan, 

o mestre especialista en PT deberá abordalo para recoller aspectos da acción titorial que se 

deberán levar a cabo. 

Plan de Orientación do Proceso de Ensinanza y Aprendizaxe (POPEA); no cal o 

Departamento de Orientación colaborará co resto de profesorado na elaboración das 

propostas relativas ao conxunto de medidas de atención á diversidade (de carácter xeral e 

específico) que se deben levar a cabo nun centro para poder mellorar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, deberanse facer dende unhas perspectiva psicopedagóxica e 

baixo os principios de atención á diversidade. 

En resumo, estes son os principais documentos institucionais que nos podemos encontrar 

nun centro educativo e que son fundamentais e indispensables para a realización dun Plan 

de Apoio que de unha atención á diversidade adecuada. 

1.1.3 XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO E NAS NEAE DESTE ALUMNO: 

1.1.3.1 . XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 

O desenvolvemento deste Plan de Apoio levarase a cabo nun CPI. situado no concello de 

Guntín. Conta con 2 unidades de E.I, 6 de E.P e 5 de ESO Ten eliminadas as barreiras 



arquitectónicas debido a unha recente reforma e posúe abundantes recursos posto que está 

escolarizado no mesmo alumnado con diferentes NEAE (Ley 10/2014, de accesibilidade). 

O centro está dotado do seguinte persoal (D. 374/96 e O. 22 xullo de 1997): Profesorado: 

dous titores de Educación Infantil e unha mestra de apoio , seis titores de Educación Primaria,  

un de Lingua Estranxeira, un de Educación Musical, un de Educación Física, un PT e un AL; 

en Educación secundaria contamos con cinco profesores titores,  os especialistas 

correspondentes as distintas materias do currículo  unha mestra de PT para dita etapa 

educativa. - Persoal non docente: Un Auxiliar Técnico-Educativo, o responsables de cociña 

e comedor e un conserxe. Moitos deles proceden das parroquias próximas, polo que fan uso 

o transporte escolar (regulado polo Decreto 65/2014). Entre a poboación escolar atópanse 

alumnos con NEAE. 

Así mesmo conta cos seguintes órganos de goberno: Equipo directivo (Director,  2 xefes de 

estudos e secretaria) e Colexiados (Claustro e Consello Escolar). E ademais presenta os 

seguintes órganos de coordinación docente: Titores, Equipos de Nivel,  Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega, Equipo de actividades extraescolares e complementarias e 

Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

2. NEAE PRESENTES NO CENTRO NAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1ºEP: Dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje causadas por discapacidad 

intelectual y posibles rasgos compatibles con TEA. 

3ºEP: Un alumno con TDAH, varios alumnos con dificultades de aprendizaje, sobretodo en 

el área de lectoescritura. 

4ºEP: una alumna con dificultades de aprendizaje causadas por…… 



6ºEP: seis alumnos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas.   

3.OBXECTIVOS 

3.1 Obxectivos xerais: neste apartado incluímos os obxectivos que se pretenden acadar en 

relación co contexto, cos mestres do centro e coas familias.  

 En relación có entorno: - colaborar coas distintas asociación da zona / - 

disfrutar dos tempos de ocio na contorna do centro / - colaborar no 

cuidado da natureza / - coidado e acompañamento dos nosos maiores / - 

Ver a multiculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade / - 

Comprender a necesidade d eaxudar as persoas con dificultades de 

calquer tipo (físicas, psíquicas, sociais ou culturais). 

 En relación cos Mestres do centro: Dar unha resposta a diversidade do 

alumnado do centro / - Facilitar o fluxo de información entre as distintas 

persoas que interveñen no proceso educativo / - Traballar de modo 

colaborativo e cooperativo entre todas as persoas que interveñen no 

proceso educativo / - adaptar os materiais didácticos a diversidade de 

necesidades do alumnado / - Fomentar un clima favorable para o 

aprendizaxe.  

 En relación coas familias:  Participar no proceso educativo do alumnado / 

- Favorecer o fluxo de información entre o centro e o fogar / - Axudar na 

medida do posible na adaptación de materiais para os seus fillos / - 

Aprender estratexias metodolóxicas para favorecer a mptivación hacia o 

estudo no fogar.  

3.2 Obxectivos específicos co alumnado con NEAE: 



 Adquirir os contidos imprescindibles para o desenvolvemento das competencias 

clave en cada unha das diferentes áreas: matemática, lingüística, de coñecemento e 

interacción co mundo físico, tratamento da información, social e cidadán, cultural e artística, 

aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal. 

 Potenciar o aprendizaxe e o rendemento escolar neste alumnado mediante a 

adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo. 

 Mellorar a integración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

no centro e na dinámica do grupo-clase. 

 Ofrecer unha atención e reforzo baseados na superación dos problemas específicos 

que presenta o alumnado, dende unha perspectiva de éxito centrada nas necesidades (non 

no déficit). 

 Propiciar no alumnado unha actitude positiva e activa cara o aprendizaxe. 

 Reforzar a autoestima persoal, escolar e social do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 Facilitarlle ao alumnado o logro de aprendizaxes construtivos e significativos 

mellorando os seus procedementos de aprendizaxe. 

4.  CONTIDOS:  

Dividirán seos contidos en contidos xerais (en relación co entorno, en relación cos mestres 

do centro e coas familias) e os contidos específicos para o alumnado con NEAE. 

4.1 Contidos xerais: 

 En relación co entorno: os servizos e institucións do entorno / desfrute 

cos maiores / solidariedade coas persoas con discapacidade ou calquera tipo de 

dificultade persoal, cultural ou social / multiculturalidade/ coñecemento dos recursos 

educativos da zona / desfrute do ocio e tempo libre. 



 En relación cos mestres: atención a diversidade / intercambio de 

información/ traballo colaborativo / planificación educativa / información as familias / 

técnicas de modificación de conducta / adecuación do currículo / empatía co 

alumnado / uso de diferentes estratexias metodolóxicas. 

 En relación coas familias: titorías / colaboración e coordinación / 

participación no proceso educativo / metodoloxías educativas /  elaboración de 

materiais / técnicas de motivación para o aprendizaxe. 

4.2 Contidos específicos para o alumnado con NEAE: 

 Desenvolvemento de diferentes actividades e xogos destinados ao tratamento das 

distintas competencias clave. 

 Organización do traballo de forma autónoma (mediante a axenda persoal) e 

progresiva constancia nas tarefas emprendidas. 

 Realización de diferentes actividades e xogos simbólicos enfocados a unha mellor 

integración do alumnado co resto de compañeiros da súa mesma idade no grupo-clase. 

 Desenvolvemento de diferentes adestramentos destinados á superación das 

dificultades específicas do alumnado nas distintas áreas de desenvolvemento persoal. 

 Adquisición, por parte do alumnado, dunha actitude positiva a hora de enfrontarse 

as diferentes tarefas de aprendizaxe, mediante a progresiva superación das dificultades 

acompañada de connotacións emocionais positivas. 

 Desenvolvemento de diferentes actividades destinadas a unha mellora na 

autoestima do alumnado, sendo capaces de ter unha adecuada concepción persoal deles 

mesmos destinada a superar as súas dificultades. 

 Realización de diferentes actividades que afianzan e melloren o procedemento de 

aprendizaxe do alumnado en todas as súas dimensións. 

5. COMPETENCIAS CLAVE: 



Ao longo deste curso, concretamente na atención educativa do alumnado con NEAE  

trataremos de desenvolver todas as competencias clave que se contemplan no currículo. 

A incorporación de competencias clave permite poñer no centro naqueles aprendizaxes que 

se consideran imprescindibles, dende un plantexamento integrador e orientado ós saberes 

adquiridos; de aí o seu carácter básico. Son aquelas competencias que deberá ter desenvolto 

o alumnado ao finalizar a educación obrigatoria para poder lograr a súa relación persoal, 

exercer unha cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser 

capaz de desenvolver un aprendizaxe permanente ao longo da vida. As competencias clave 

son as seguintes: 

a. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: refírese o uso da linguaxe 

coma instrumento de comunicación oral e escrita, de comprensión da realidade e 

autorregulación do pensamento e das emocións. 

b. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍAS: habilidade para empregar e relacionar números, operacións básicas, 

símbolos e formas de expresión e razoamento matemático. 

c. COMPETENCIA DIXITAL: dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. 

d. COMPETENCIA SOCIAIS E CÍVICAS: fai posible comprender a realidade social en 

que se vive, cooperar, convivir, exercer unha cidadanía democrática así como 

comprometerse a contribuír á súa mellora. 

e. CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS: supón coñecer, comprender, apreciar 

e valorar criticamente distintas manifestacións artísticas e culturais, empregándoas como 

fonte de enriquecemento e disfrute. 



f.            APRENDER A APRENDER:supón dispoñer de habilidades para iniciarse no 

aprendizaxe de maneira máis eficaz e autónoma segundo os propios obxectivos e 

necesidades. 

g. SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR: adquisición de conciencia 

e conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas como responsabilidade, 

perseveranza, coñecemento en si mesmo e autoestima. 

6. ACTIVIDADES XERAIS:  

Imos determinar todas as actividades que serán levadas a cabo para a elaboración e posta 

en marcha do citado Plan, especificándoas  a nivel de centro (en relación co resto de mestres 

e familiares do alumnado) e a nivel individual. 

6.1 Actividades a nivel xeral: 

Como mestres de Pedagoxía Terapéutica, debemos comezar por desenvolver as nosas 

actuacións en relación e coordinación cos diferentes membros que van intervir no proceso 

de ensinanza e aprendizaxe do citado alumnado. 

 En relación co resto de profesorado (e tendo en conta as nosas 

funcións como PT) levaranse a cabo actividades que favorezan a integración do 

alumnado dentro do grupo ordinario. Entre estas destacamos as sesións que 

levaremos a cabo, xunto co resto de profesorado do centro, para a elaboración de 

material didáctico adaptado ás necesidades educativas do alumnado presente no 

noso centro. 

 En relación coas familias levaranse a cabo distintos tipos de actividades 

que faciliten a integración destas ao proceso educativo do alumnado: visita dos pais 

ao aula, talleres sobre a profesión dos pais, participación na elaboración do material 

didáctico para o alumnado … ademais de cuestionarios que os pais cubrirán 



periodicamente en relación co traballo levado a cabo no centro para a adecuada 

atención do alumnado. 

6.2. Actividades a nivel individual:  

 As actividades que levaremos a cabo a nivel individual serán os propios Programas de 

Intervención que levaremos a cabo ao longo do curso co alumnado con NEAE. 

7. METODOLOXÍA: 

7.1 Metodoloxía xeral: 

Este Plan de Apoio será desenvolto ao longo do curso escolar para o cal foi elaborado 

incorporando un tipo de metodoloxía fundamentada sobre unha base teórica: VYGOTSKI 

(teoría de desenvolvemento próximo, mediante a cal se fundamenta  o punto de partida así 

como aqueles aprendizaxes que pode realizar o alumnado); BRUNER  (teoría do andamiaxe, 

mediante a cal se resalta a importancia das axudas proporcionadas ao alumnado nas tarefas 

escolares) e AUSUBEL (teoría do aprendizaxe significativo, de construción de significados 

como elemento central do proceso de ensinanza e aprendizaxe). 

Esta base teórica vainos a permitir articular diversas estratexias metodolóxicas: 

Organizando e priorizando os obxectivos e contidos máis funcionais, favorecendo a 

xeneralización das aprendizaxes a outros ámbitos escolares e sociais, establecendo 

relacións e situacións comunicativas a través de procesos participativos, fomentando a 

integración e a inclusión do alumnado, a través de determinadas formas de agrupamento e 

organización da clase (gran grupo, por parellas, por equipos, grupos móbiles, traballo 

individual, alumno-titor...), promovendo a diversificación dos métodos de ensinanza – 

aprendizaxe, mediante o uso de distintos materiais curriculares, SAAC e outros materiais 

adaptados ás características individuais deste alumnado e priorizando procedementos de 

avaliación centrados non só na cantidade de aprendizaxes, senón na calidade dos mesmos. 



7.2 Metodoloxía específica:  

As bases teóricas anteriormente mencionadas vannos permitir concretar diversas 

estratexias metodolóxicas a utilizar co alumnado con NEAE deste centro educativo: 

Organizando e priorizando os obxectivos e contidos mais funcionais, favorecendo a 

xeneralización das aprendizaxes a outros ámbitos escolares e sociais, presentando os 

contidos con apoios multisensoriais: auditivos, visuais, táctiles...( dependendo das 

necesidades de cada un dos alumnos), establecendo relacións e situacións comunicativas 

a través de procesos participativos, fomentando a inclusión do alumnado, a través de 

determinadas formas de agrupamento e organización da clase (gran grupo, por parellas, 

traballo individual, etc. ), promovendo a diversificación dos métodos de ensinanza – 

aprendizaxe, mediante o uso de distintos materiais curriculares, SAAC e outros materiais 

adaptados ás características individuais deste alumnado e priorizando os procedementos 

de avaliación centrados non só na cantidade de aprendizaxes, senón na calidade dos 

mesmos.  

8. RECURSOS 

 Recursos persoais  titor, mestres das diferentes áreas e materias, mestras 

especialista de Pedagoxía Terapéutica,  especialista de Audición e Linguaxe,  Departamento 

de Orientación, Auxiliar Técnico Educativo, Equipos de Orientación Educativa da zona, CFR, 

ANPA, asociacións, voluntariados ... 

 Recursos materiais  Material xenérico: taboleiro dixital, libros de texto, fichas 

didácticas, ordenador persoal (nos cursos nos que se está a aplicar Edixgal), canón de vídeo, 

biblioteca escolar, etc. Material específico: material didáctico: libros de texto, artigos, prensa, 

dicionarios, revistas, libros de contos, libros de consulta... material funxible: papel, lixes para 

colorear o chan, papel cebola, lapis, cores, pintura de dedos ... material manipulativo: balóns, 

aros, xoguetes, marionetas de dedos, dados, colchón, espello, velas, frauta ou chifre, 



macarróns, area cinética, caixas e depresores, xogos de mesa, cancións, a ra, o xogo do 

Simón,  dominós, … material informático: ordenadores, impresoras, escáner, tablet, taboleiro 

dixital, robot Bee bot ... 

 Recursos organizativos  reunións de coordinación co mestre titor, reunións de 

colaboración entre familia e escola, reunións de coordinación entre DO e EOE, 

preparación de materiais para traballar co alumnado … 

9. TEMPORALIZACIÓN XERAL: 

O presente Plan de Apoio está deseñado  para a súa posta en marcha durante o curso 2021-

2022, e distribuímos o seu deseño e implementación da seguinte forma: 

- 

e avaliación individual das necesidades. 

- ementación e desenvolvemento das unidades, xunto coa 

avaliación continua e o redeseño cando sexa necesario. 

- 

final así como das propostas de mellorar. 

10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Realizarase unha avaliación continua da consecución dos obxectivos propostos no Plan, 

introducíndose as medidas correctoras oportunas, sempre que o progreso non sexa o 

esperado. A avaliación realizarase a dous niveis: Avaliación dos resultados obtidos polo 

alumnado para o cal vai dirixido e a Avaliación deste Plan, xunto coa avaliación da propia 

práctica docente.   

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos (segundo o establecido na orde do 9 de xuño 

de 2016 que regula a avaliación en EP) corresponde ao profesor titor, que será o encargado 

de recoller a información proporcionada polos outros profesionais implicados. Neste proceso 



de avaliación continua diferéncianse tres momentos fundamentais: Avaliación inicial: é o 

momento de elaborar os programas de intervención contando cos datos que obteñamos da 

observación directa e indirecta do alumno, as reunións co titor, o informe psicopedagóxico 

(de habelo) e os datos da avaliación do curso anterior. Avaliación continua: que é a que 

nos vai permitir facer as modificacións que consideremos oportunas sobre a marcha dos 

programas tras unha recollida de información constante. Avaliación final: permitiranos 

comprobar os resultados das nosas propostas e ser o punto de partida para a fixación de 

novos obxectivos.  

Para a avaliación do Plan de Apoio apoiarémonos nunha serie de criterios de avaliación, 

entre os que se poderían destacar os seguintes: Ter adquiridos os contidos relativos ás 

competencias clave en cada unha das distintas áreas, adquirir hábitos de organización e 

constancia no traballo, lograr unha adecuada integración co resto de compañeiros e na 

dinámica do grupo-clase, haber proporcionado unha atención e reforzo adecuado ás 

necesidades de cada alumno, baseado sempre na superación das dificultades, lograr unha 

actitude positiva do alumnado cara o aprendizaxe, haber adquirido un adecuado concepto 

persoal e aumento da autoestima para afrontar novos retos, axenciarse de aprendizaxes 

construtivos e significativos que melloren o seu proceso de aprendizaxe. 

Unha vez avaliado, quedará plasmado, ao finalizar o curso, na memoria do departamento 

de orientación onde se reflictan os logros e dificultades, así como os aspectos que incidiran 

positiva ou negativamente no desenvolvemento do Plan. Este informe final incluirá unha 

reflexión sobre o desenvolvemento das actividades planificadas en liñas de actuación 

prioritarias e valoración global do cumprimento do Plan de Apoio. Algúns dos instrumentos 

que se poden utilizar son: protocolos, observación diaria, entrevistas cos pais, debates ou 

discusións, análise do traballo do alumnado, táboas de autoavaliación, rúbricas, actividades 

co-avaliadoras  ... 



Tamén será necesario realizar a avaliación da nosa práctica docente. A reflexión sobre a 

propia práctica docente é a mellor vía posible de formación permanente e perfeccionamento 

docente. Os obxectivos que pretendemos ao avaliar a práctica docente son: Aprendizaxes 

alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación; grao de desenvolvemento das 

programacións docentes, adecuación ao alumnado de cada unha das súas partes e 

eficiencia das medidas curriculares e organizativas;  medidas de atención á diversidade 

aplicadas; clima de traballo na aula; coordinación do equipo docente e relación co resto da 

comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias.  

Esta avaliación realizarase ao longo de todo o curso mediante reunións cos titores dos alumnos, a 

coordinación cos especialistas implicados (PT, AL, orientadora,...) e facendo reunións sistemáticas 

cos pais que deberán estar informados das avaliacións paulatinas dos seus fillos. 

        

         Mestra de Pedagoxía Terapéutica 
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1. Xustificación 

 

 Este plan de apoio está deseñado para levarse a cabo no CPI Plurilingüe Tino 

Grandío. Durante o curso académico 2021/2022. 

 O obxectivo principal da intervención da mestra de Pedagoxía Terapéutica é dotar 

ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) de ferramentas 

para que a súa adaptación sexa o máis completa e efectiva posible, compensando as 

desigualdades para que poidan acadar os obxectivos xerais establecidos para cada un 

deles na súa etapa educativa, unha vez identificadas e valoradas as súas necesidades. 

 A actuación estará planificada e coordinada polo resto de profesionais do centro e 

rexirase polos principios de normalización, inclusión escolar e social, individualización e 

flexibilización do ensino baseándose nunha análise das necesidades. 

 Durante o curso 2021/2022 a actuación da mestra especialista de Pedagoxía 

Terapéutica estará centrada nos ACNEAE entre os cales hai varios alumnos/as con nee 

asociadas a discapacidade intelectual, TEA, TDAH e alumnos e alumnas que presentan 



dificultades xeneralizadas de aprendizaxe. Este alumnado concéntrase nos cursos de 3º 

de ESO e 4º A de ESO. 

 

2. Análise de necesidades. 

 As necesidades detectadas en torno á atención do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo son: 

- Necesidade de contemplar a contorna como recurso de ensino-aprendizaxe. 

- Necesidade de potenciar unha efectiva coordinación entre os docentes, familias e resto 

de comunidade educativa. 

- Necesidade de contemplar aos alumnos e alumnas como protagonistas do seu proceso 

de aprendizaxe e ao docente como mediador e orientador do devandito proceso. 

- Necesidade de promover actitudes positivas ante a diversidade en toda a comunidade 

educativa. 

- Necesidade de asesorar e orientar á comunidade educativa respecto á atención do 

ANEAE. 

- Necesidade de desenvolver metodoloxías que favorezan a inclusión. 

- Necesidade de adaptar o material didáctico. 

- Necesidade de aumentar os niveis de motivación do alumnado. 

- Necesidade de partir do nivel de competencia curricular así como dos intereses do propio 

alumnado. 

- Necesidade de traballar as normas de centro e normas sociais. 

- Necesidade de afianzar a atención na clase e a responsabilidade indiviudal ante as tarefas 

propostas. 

- Necesidade de afinazar o manexo de situacións imprevistas e non anticipadas. 

- Necesidade de controlar a impulsividade, respetar o turno de palabra e as opinións 

contrarias ás propias. 

- Necesidade de adquirir competencias emocionais e sociais. 

- Necesidade de desenvolver habilidades básicas: atención, memoria, razoamento. 

- Necesidade de adquirir unha aprendizaxe práctica e funcional. 

 

3. Obxectivos 

 En base ás necesidades detectadas, plantéxanse os seguintes obxectivos: 

 A nivel de centro: 



- Sensibilizar á comunidade educativa das necesidades e potencialidades que presenta o 

alumnado NEAE. 

- Promover actitudes positivas cara ás NEAE como elemento enriquecedor da sociedade.- 

Asesorar e orientar á comunidade educativa en aspectos relativos á atención á diversidade 

e ás NEAE (material, metodoloxías, organización da aula…). 

- Participar nas decisións e medidas de atención á diversidade. 

- Colaborar e asesorar na elaboración das Adaptaciones Curriculares que sexan 

necesarias, asi coma na revisión e actualización das xa existentes. 

- Establecer, en colaboración co profesorado, a metodoloxía e a avaliación a seguir co 

alumnado. 

- Dinamizar a integración dos ANEAE no centro e nas diversas actividades que se 

propoñen nel. 

A nivel de aula: 

- Prestar apoio educativo ao alumnado que o precise nun marco ordinario o máis 

normalizado e inclusivo posible. 

- Implementar metodoloxías que favorecen a inclusión. 

- Apoiar ao profesorado na atención á diversidade. 

- Apoiar ao alumnado con dificultades académicas. 

- Buscar, elaborar e adaptar material didáctico ás características e necesidades do 

alumnado. 

- Sensibilizar nas diferenzas e fomentar actitudes de respecto e aceptación. 

- Participar na avaliación e seguimento do ANEAE. 

A nivel individual: 

- Detectar de xeito temperá as dificultades na aprendizaxe. 

- Potenciar o desenvolvemento de habilidades sociais que favorezan a inclusión do 

alumno/a na aula e no centro. 

- Garantir ao ANEAE unha resposta educativa axustada ás súas necesidades e 

potencialidades que contribúan á calidade do proceso de ensino. 

- Deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 

- Contemplar ao alumnado como protagonista do seu propio proceso de ensino-

aprendizaxe. 

- Favorecer aprendizaxes significativas transferibles a outros contextos e situacións. 

- Alternar actividades que requiran un maior esforzo con outras de carácter máis lúdico. 

- Proporcionar apoio e atención directa. 



- Conseguir que adquiran unha aprendizaxe práctica e funcional nas diferentes áreas do 

currículo, transferible á vida cotiá. 

- Desenvolver a autonomía persoal, autoestima e autoconcepto dos alumnos e alumnas. 

- Adquirir competencias emocionais e sociais. 

- Lograr a súa inclusión e participación no centro. 

- Compartir os criterios de avaliación co alumnado ao que damos atención. 

 

4.Contidos 

Para alcanzar os obxectivos propostos, traballaranse os seguintes contidos. 

- Coñecemento e participación na contorna. 

- Alternancia de distinto tipo de actividades. 

- Reforzo positivo. 

- Valoración de intelixencias múltiples. 

- Inclusión, normalización e visibilización. 

- Asesoramento e orientación. 

- Coordinación entre os axentes implicados no proceso de ensino e aprendizaxe do 

alumnado. 

- Estratexias de ensino e aprendizaxe e metodoloxías inclusivas. 

- Aprendizaxes prácticas e funcionais. 

- Desenvolvemento das competencias clave. 

- Educación en valores. 

- Competencias emocionais, sociais e cívicas. 

5.-Competencias clave 

 O traballo co alumnado estará orientado a favorecer o desenvolvemento de tódalas 

competencias clave, dada a súa importancia para acadar unha inclusión plena na 

sociedade. O traballo estará enfocado especialmente ao desenvolvemento das seguintes 

competencias clave: 

- Aprender a aprender: contribuiremos ao seu desenvolvemento coa realización de todas 

as actividades, partindo dos intereses e motivacións propios do alumnado, potenciando a 

construción da propia aprendizaxe así como a autocorrección e autoavaliación como 

método de aprendizaxe. 



- Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía: é 

fundamental o seu desenvolvemento para favorecer a autonomía na vida cotiá. Partirase 

de metodoloxías manipulativas e experimentais, presentando os contidos dende a propia 

realidade do alumnado para favorecer a xeneralización das aprendizaxes ás diferentes 

situacións; favorecendo a aparición do conflito cognitivo así como a resolución de 

problemas próximos á súa realidade. 

- Competencia en Comunicación Lingüística: Traballaranse diferentes situacións 

comunicativas, practicando as normas que as rexen e contribuiremos a aumentar o léxico 

e usar aspectos da comunicación non verbal. Faise especial fincapé na comprensión e 

expresión tanto a nivel oral como escrita (tendo en conta os diferentes SAAC nos casos 

nos que se precisan). 

- Competencia Social e Cívica: Levando a cabo actividades que permitan a resolución 

de conflitos, diálogo, toma de decisións, e fomento de actitudes positivas. Favorecerase a 

adquisición dunha conciencia de grupo onde todos temos dereitos e deberes, sendo 

diversos e aceptando e valorando esas diferenzas. 

- Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor: traballándoa a través do coñecemento 

e adquisición de habilidades sociais, a empatía, autonomía, coñecer e aceptar as nosas 

capacidades, respectar a diversidade, dialogar e negociar, etc. E tamén traballando a 

creatividade, a resolución de problemas, o traballo en equipo, a asunción de diferentes 

roles, etc. 

 

6. Actividades 

Para o deseño das actividades partiremos das necesidaes indiviudais de cada alumno/a e 

dos obxectivos formulados para cada un deles.  Á hora de deseñalas terase como 

requisitos os seguintes: 

- Estar axustadas aos obxectivos establecidos para cada alumno/a. 

- Estar contextualizadas atendendo ao entorno e a vida do neno/a. E á realidade do centro. 

- Ser actividade globalizadas que integren diferentes coñecementos (teóricos, prácticos e 

actitudinais). 

- Ser integradas e estar orientadas á resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

- Procurar traballar con elas máis dunha competencia clave. 

- Ser atractivas, interactivas e variadas (tanto en materiais como en formas de expresión) 

de xeito que esperten o interese e motivación do alumnado. 

 

 As actividades desenvoltas pola PT deséñanse para traballar os contidos 

concretados nas Programacións de Aula e nas Adaptacións Curriculares, e ademais, en 

liñas xerais, enfócanse a traballar as habilidades e técnicas instrumentais básicas (lectura, 



escritura, cálculo, expresión e comprensión escrita e oral…), aprendizaxes básicas 

funcionais, os prerrequisitos para a aprendizaxe (atención, razoamento, percepción, 

imitación, memoria, motricidade fina e grosa…), as funcións executivas, a autonomía 

persoal, normas sociais e valores, educación emocional, habilidades sociais… 

 

7.- Metodoloxía 

 A metodoloxía será transversal (nos distintos cursos e grupos) e interdisciplinar 

(nas distintas áreas ou materias) proporcionando un apoio tanto indirecto, entendido como 

aquelas axudas, orientacións e asesoramento á comunidade (alumnado, profesorado e 

familias); como directo, referido á intervención específica co ANEAE e entendida como 

unha medida de atención extraordinaria de atención á diversidade, segundo o Decreto 

229/2011, e que será materializada nos programas específicos de intervención. E ao redor 

desta programación desenvolveremos as medidas organizativas e curriculares necesarias. 

 As estratexias metodolóxicas guiaranse polos seguintes principios: unha 

metodoloxía activa, inclusiva, contextualizada (tratando que o alumno/a se converta no 

protagonista do seu proceso de ensino e aprendizaxe), lúdica (alternando actividades de 

diferente grao de complexidade e execución). Para todo iso adaptaremos as experiencias 

de aprendizaxe á Zona de Desenvolvemento Próximo do alumno/a, ao seu momento 

evolutivo, ás súas realidades significativas, ás súas necesidades, capacidades e 

limitacións, estilos de aprendizaxe, ritmos, intereses… 

 Para determinar unha metodoloxía específica é fundamental partir da avaliación 

de características e necesidades que presenta o alumnado, centro, profesorado e familias, 

para poder adoptar as estratexias metodolóxicas máis acertadas. Non se pretende aplicar 

unha única metodoloxía, senón coller aqueles elementos que mellor se axusten á realidade 

do noso centro, aulas e alumnado ao que se atende, para facer unha combinación que 

permita a adecuación da resposta educativa.  

 Debido a situación sanitaria actual é preciso establecer un plan e medidas para 

unha educación semipresencial e/ou a distancia. Nese caso trataremos de garantir a 

continuidade do proceso de ensino-aprendizaxe a través do uso da aula virtual, a web do 

centro e de videoconferencias a través de Cisco Webex Meetings para a realización de 

actividades online dirixidas e con apoio así como para manter o contacto co alumnado. 

 Durante este curso o alumnado de 3º e 4º da ESO terá varias materias impartidas 

a través de e-disgal polo que esta ferramenta tamén será utilizada en caso de ter que levar 

a cabo unha ensinanza a distancia debido a posibles confinamentos. 

 

 

8. Recursos 

 Recursos materiais. Os recursos materiais utilizados serán moitos e moi variados, 

aproveitando recursos ordinarios, adaptando outros e seleccionando material específico, 



dos que se resalta material de elaboración propia, material manipulativo e funxible, 

material autoeditado, material TEACCH, recursos TIC como o ordenador e a Tablet, 

libros e cuadernos de intervención, libretas adaptadas… 

 Recursos humanos. Esta programación será desenvolta pola mestra de PT en 

colaboración e coordinación co profesorado de aula do alumnado e contando co 

asesoramento da orientadora do centro. 

 Co obxectivo de conseguir unha coordinación continua entre a PT e o resto de 

axentes implicados na resposta educativa do alumnado (especialmente co xefe do DO e 

os titores e profesores de area) estableceranse reunións, contactos telefónicos, así como 

encontros informais. 

 Recursos organizativos. En canto os recursos espaciais, a intervención será 

levada a cabo tanto na aula ordinaria de referencia como a aula de PT, a totalidade dos 

espazos do centro son potenciais recursos didácticos polo que trataremos de aproveitar as 

instalacións de toda a escola procurando sempre a inclusión do alumnado. 

 

 

 

9. Temporalización 

 A presente programación está deseñada para o curso académico 2021-2022 en 

base á Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2020/21. 

 O horario de atención directa e apoios ao alumando será de 19 horas semanais, e 

será confecionado tendo en conta os criterios establecidos na PXAD para priorizar os 

apoios. Ademais as PT conta con 1 hora semanal de atención a familias, unha hora de 

reunión do departamento de orientación e dúas gardas. 

 O apoio realizarase nas materias instrumentais básicas (lingua castelá, lingua 

galega e matemáticas). Ademais darase apoio de duas sesións semanais a unha alumna de 

4º ESO na materia de xeografía e historia na cal ten unha adaptación curricular. 

 Este horario será revisable e poderá ser modificado en base ás necesidades que 

presente o alumnado ao longo do curso. 

 

10. Avaliación 

 Toda actividade de avaliación basearase no principio de triangulación de métodos, 

procedementos e estratexias empregadas para tal fin. 

Con respecto aos momentos de avaliación destacamos: 



- Avaliación inicial e de diagnostico: que se realizará a principio de curso, onde se 

determinará o punto de partida, os coñecementos previos, intereses, necesidades e 

potencialidades que presenta o alumnado receptor do apoio por parte da especialista de 

PT. 

- Avaliación continua ou procesual: permitiranos verificar o desenvolvemento do proceso 

de ensino-aprendizaxe, solventar as posibles dificultades que xurdan, introducindo 

axustes e medidas necesarias que permitan acadar obxectivos propostos. 

- Avaliación final ou sumativa: achegaranos o coñecemento sobre o grao de adquisición 

dos obxectivos, a adecuación dos contidos e metodoloxías empregadas, así como a 

adquisición das competencias clave. 

Finalmente trataremos de avaliar o noso propio proceso de ensino co fin de achegar a 

información necesaria para iniciar o punto de partida dun proceso de mellora. 

 
Alba Mendez 

Mestra especialista en PT 
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PLAN DE APOIO: MESTRA DE AUDICIÓN E LINGUAXE (EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA) 

1. XUSTIFICACIÓN  

O presente plan de apoio supón o conxunto de actuacións que como mestra de audición e 

linguaxe planifico para dar unha resposta educativa axustada ás necesidades específicas de 

apoio educativo (n.e.a.e) do alumnado escolarizado no centro baixo os principios de 

normalización e inclusión. 

Contribuirase á adquisición das diferentes competencias clave, incidindo especialmente na 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), na Competencia Social e Cívica (CSC) e na 

Competencia para Aprender a Aprender (CAA), recollidas no Decreto 105/14, 4 de setembro 

polo cal se establece o currículo de Educación Primaria para a Comunidade Autónoma de 

Galicia. 



Todas as actuacións estarán planificadas e postas en marcha en coordinación cos diferentes 

profesionais do centro.  

Durante o presente curso 2021/2022 levarei a cabo as miñas funcións como mestra de 

Audición e Linguaxe de xeito itinerante nos centros :CPI Plurilingüe Tino Grandío de Guntín e 

no CEIP Plurilingüe de Lousada.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Neste apartado delimítanse as necesidades do alumnado, alumnos/as con n.e.e 

permanentes e temporais asociadas a alteracións da fala, da comunicación e a linguaxe, de 

xeito máis concreto: 

- E:I: Necesidade de estimulación da linguaxe oral nas aulas de educación infantil.  

- 6º E.I: un alumno con prediagnose de TEL (Trastorno específico da linguaxe). 

- 1º E.P: un alumno con TEL, dous alumnos con rasgos TEA. 

- 2º E.P: un alumno con Disfemia e un alumno estranxeiro que descoñece os dous idiomas 

oficiais.  

Estas necesidades poden ir variando ao longo do curso, podendo estenderse a miña 

actuación a outro alumnado que o precise. 

3. OBXECTIVOS 

3.1 OBXECTIVOS RELATIVOS AO ALUMNADO: 

a. Proporcionar unha resposta educativa e de calidade que lle permita alcanzar o 

maior desenvolvemento persoal e social. 

b. Adaptar de forma especial dita resposta educativa ao alumnado con 

necesidades matriculado no centro. 

c. Procurar a inclusión do alumnado con n.e.a.e no seu grupo e no conxunto da 

dinámica escolar. 



d. Participar no deseño e desenvolvemento de programas de prevención de 

dificultades e atención temperá de necesidades. 

3.2 OBXECTIVOS RELATIVOS AO CONTEXTO:  

a. Apoiar á actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre 

recursos, medios materiais didácticos e estratexias metodolóxicas que podan 

favorecer a súa labor, especialmente no que se refire ao ámbito das n.e.e. 

b. Establecer canles de colaboración entre os diversos profesores que interveñen 

cos alumnos con n.e.e. 

 

3.3  OBXECTIVOS RELATIVOS Á FAMILIA:  

a. Fomentar a participación das familias e implicalas no proceso educativo dos 

seus fillos. 

b. Facilitar unha comunicación máis fluída a través de ferramentas como o correo 

electrónico. 

3.4  OUTROS OBXECTIVOS XERAIS 

Asúmense todos os obxectivos do Proxecto Educativo do Centro que tras a LOE(06) 

recolle tamén a concreción do currículo (art.121). 

Na etapa de E.I e seguindo o Decreto 330/09 do 4 de xuño polo que se regula o currículo 

de infantil destacase o seguinte obxectivo pola súa relación co ámbito comunicativo-

lingüístico: “Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión”. Xa dende a etapa de E.I débese fomentar a participación, o respecto a 

diversidade de respostas e ofrecer un clima no que se anime a ler, escribir e conversar, 

contribuíndo así, á iniciación da adquisición da competencia en comunicación lingüística 

que terá o seu máximo desenvolvemento na etapa obrigatoria tal e como recolle o 

Decreto 105/14 de 4 de setembro polo cal se regula o currículo de E.P onde se atopan 



obxectivos de etapa tales como “Coñecer e utilizar de maneira axeitada a lingua galega 

e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas linguas”. 

 

3.5 COMPETENCIAS CLAVE E APORTACIÓN DO ÁMBITO DE AUDICIÓN E LINGUAXE PARA 

A ADQUISICIÓN DAS MESMAS: 

As competencias clave atópanse reguladas na Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola 

que se describen as relación entre as competencias, os contados e os criterios de 

avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, e 

son:  

o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: o 

feito de contar palabras ou sílabas, traballar vocabulario espaciotemporal e 

manexar formas xeométricas entre outras supón unha gran aportación á 

adquisición desta competencia desde a aula de Audición e Linguaxe. 

o Competencia dixital: o uso da tecnoloxía polo seu alto compoñente motivador 

e reforzador de aprendizaxes faise imprescindible na aula de A.L: O manexo de 

tablets, ordenadores e PDIs contribúe en gran medida á adquisición desta 

competencia.  

o Aprender a aprender: procurase a adquisición de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz  

e autónoma de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

o Competencia social e cívica: traballada dende o noso ámbito principalmente a 

través da pragmática (uso da linguaxe para informar, preguntar, 

interaccionar...). 

o Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: fomentando a creatividade, a 

iniciativa, a autonomía, facelos partícipes na toma de decisións e o traballo en 



equipo son algúns dos aspectos que van a contribuír na adquisición desta 

competencia. 

o Conciencia e expresións culturais: entendendo a linguaxe como o vehículo de 

transmisión cultural, enriquecemos o vocabulario, aprendemos cancións e 

refráns e o utilizamos para falar da nosa historia e cultura. 

o Competencia en comunicación lingüística: esta competencia refírese á 

utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 

pensamento, das emocións e da conduta.  

Escoitar, expoñer, dialogar, ler, escribir, comprender, saber comunicar...son 

coñecementos, destrezas e actitudes que ademais contribúen ao 

desenvolvemento da autoestima e da autoconfianza. 

 

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: CONTIDOS 

Para alcanzar os obxectivos anteriormente sinalados e o desenvolvemento das 

competencias, así como atender as necesidades con anterioridade, organizarei a miña labor 

en tres ámbitos prioritarios de actuación: alumnado, familia e profesorado.  

 4.1 CONTIDOS RELACIONADO CO ALUMNADO: 

- Compoñente lingüístico que comprende diversas dimensións: léxica, gramatical, 

semántica, fonolóxica, ortográfica e ortopédica.  

- Compoñente pragmático-discursivo que a súa vez contempla tres dimensións: a 

sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en 

diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas 

e os esquemas de interacción); e la discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as 

cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 



- Compoñente socio-cultural incluíndo dous dimensións: coñecemento do mundo e 

dimensión intercultural. 

- Compoñente estratéxico, o que permite ao alumnado superar dificultades e resolver 

problemas que aparecen no acto comunicativo. Traballaranse tanto destrezas e 

estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación, 

como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a 

produción de textos electrónicos en diferentes formatos.  

4.2 CONTIDOS RELACIONADOS CO PROFESORADO 

- Colaboración en la elaboración de adaptacións curriculares significativas (ACS) e outras 

medidas de reforzo xunto co profesor titor e co resto do profesorado, e levaremos a 

cabo un seguimento e a súa avaliación. 

- Elaboración de material específico, de ampliación ou reforzo, para os alumnos/as con 

n.e.a.e., así como de actividades que permitan un bon desenvolvemento lingüístico dos 

alumnos/as especialmente de aqueles con n.e.a.e. 

- Coordinación con servicios externos como el EOE, CEE, que actúan como centros de 

recursos, SERGAS. 

- Asistencia ás reunións da CCP, do Departamento de Orientación e do claustro de 

profesores. 

4.3 CONTIDOS RELATIVOS Á FAMILIA  

- Información sobre o proceso educativo e as Medidas de Atención á Diversidade. 

- Fomento da coordinación para: 

 Delimitar as necesidades educativas específicas que poidan presentar os seus 

fillos/as. 

 Colaborar na adquisición de determinados obxectivos. 

 Axudar á xeralización de aprendizaxes. 



 Asesoramento sobre o proceso educativo, cuestións relacionadas, 

principalmente, co desenvolvemento comunicativo-lingüístico, dando pautas para 

unha maior e mellor estimulación. 

 

6. RECURSOS  

 6.1 RECURSOS PERSOAIS 

Recursos persoais internos: profesorado titor, profesorado de apoio (PT e AL). Tamén  debemos 

ter en conta o Departamento de Orientación, que será o que guíe as accións docentes.  

Recursos persoais externos: Equipo de Orientación Específico (EOE) ao que se acudirá en caso 

de precisalo e o Centro de Formación e Recursos (CFR) que proporcionará a formación necesaria 

para o profesorado. 

 6.2 RECURSOS MATERIAIS 

 De consulta: tanto textos lexislativos como diversos manuais. 

Para o traballo da audición e a linguaxe:  

- Material de discriminación auditiva: lotos sonoros, instrumentos musicais… 

- Material para a reeducación fonética como lotos fonéticos, fonodil, etc. 

- Recursos materiais para o desenvolvemento léxico semántico: vocabulario en imaxes, 

lotos de diferenzas, dicionarios e libro de imaxes. 

- Recursos materiais para o desenvolvemento morfosintáctico: “O tren das palabras”, 

cómics para falar, barallas por centros de interés, libros móviles, “Enséñame a 

hablar”,etc. 

- Recursos materiais para o desenvolvemento pragmático: marionetas, secuencias 

temporais, láminas… 

Ademais de todo o material citado é importante resaltar tamén as TIC como un potente 

recurso de atención á diversidade. 

6.3 RECURSOS ORGANIZATIVOS  



Os recursos organizativos a ter en conta á hora de confeccionar esta programación, foron o 

P.E e o PXAD. A este efecto, na concreción anual do PXAD, realizada pola xefatura do D.O, 

que se presenta dentro da PXA, están expresadas as necesidades detectadas no ámbito de 

AL. Tamén é preciso engadir dentro dos recursos organizativos o horario do profesorado, as 

reunións, os espazos físicos en cuestión de accesibilidades e o mobiliario, dependendo do 

tipo de alumnado e as dificultades que presente.  

En canto aos tempos, a organización dos apoios é responsabilidade do xefe do D.O quen 

elabora os nosos horarios e organiza as sesións de A.L téndome en conta tanto a mín como 

aos diferentes titores. Cada alumno/a terá designadas un número de sesións, dita 

temporalización non é fixa, senón que poderá cambiar ao longo do curso en función das 

necesidades cambiantes. En canto o apoio en aula realizarase do mesmo xeito, dependendo 

das necesidades poderá ser modificado.  

7. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

En liñas xerais a metodoloxía se caracterizará por: destacar aqueles aprendizaxes básicos e 

imprescindibles e seleccionar aqueles contidos que sexan máis relevantes para alcanzar a 

competencia lingüística; partiremos dos coñecementos previos do alumno/a y da súa zona de 

desenvolvemento próxima, coa finalidade de ofrecer actividades que polo seu interese poidan 

relacionarse coas súas experiencias anteriores, contribuíndo así á aprendizaxe significativa; 

aprendizaxe funcional: “aprender a aprender”, é dicir, participar na planificación e na toma de 

decisións sobre o traballo, controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de 

aprendizaxe e sendo progresivamente máis autónomo; facilitaranse as interaccións alumno-alumno 

y alumno-profesor; propoñeremos secuencias de aprendizaxe desde unha perspectiva 

globalizadora; os espazos estarán organizados dun xeito funcional tendo en conta as necesidades 

dos alumnos/as e intentando crear zonas diferenciadas pola súa actividade (recantos); a 

organización do tempo será flexible para adecuarse aos diferentes ritmos e adaptarse á moitas e 

variadas necesidades; en E.I. a intervención educativa debe adquirir un marcado carácter preventivo 



e compensador evitando que aparezan dificultades de aprendizaxe de forma temperá y 

compensando aqueles trastornos de desenvolvemento presentes para que non se intensifiquen; a 

afectividade debe de ser o fío condutor de toda situación de ensinanza-aprendizaxe, as nenas e os 

nenos deben sentirse seguros e construír o coñecemento a partir da formación dunha autoimaxe 

positiva; debemos cambiar a idea de evitar os erros pola de utilizar os erros, e tamén os acertos, 

como fonte de información dos coñecementos dos nenos e nenas, crear un clima de aceptación e 

de respecto mutuo no cal equivocarse sexa un paso máis no proceso de aprendizaxe. 

Centrándonos mais no ámbito da Audición e a Linguaxe a metodoloxía será: comunicativa, inclusiva, 

activa y participativa; baseada nos principios do círculo concéntrico, a carga emocional e a 

extensión; utilizaránse técnicas específicas adaptadas ás necesidades como a relaxación de 

Koeppen, el método M.A.R., xestos de apoio á articulación de Marc Monfort ou o método Bobath; 

multisensorialidade, reforzando a propiocepción e os canles visual e auditivo; utilizaremos o xogo 

como principal actividade e o uso da tecnoloxía desde un enfoque non só motivador e reforzador 

senón como recurso para converter ao alumnado en creadores inventando contos e viñetas, imaxes, 

etc.; empregaremos Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de comunicación (SAAC) como 

complemento a la rehabilitación da fala usando diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos 

(fotografías, debuxos, pictogramas ou palabras) como xestuais ( xestos ou signos manuais) 

adaptándoos ás habilidades motrices, cognitivas e lingüísticas dos alumnos/as. 

En canto aos agrupamentos e contornas de traballo desenvolverase tanto dentro como fora da aula 

ordinaria de modo que na aula ordinaria se faga unha labor de dobre titoría, se individualicen as 

explicacións e actividades, foméntese a participación do alumno/a, se xeneralicen as aprendizaxes 

da aula de A.L. ou se implemente algún SAC, se fora o caso.  

A modo de exemplo podemos sinalar as seguintes actividades tipo para o desenvolvemento da 

comunicación e a expresión oral dentro da aula ordinaria: xogar con contos e outros relatos (para 

vivenciar, completar, comentar, etc.); momentos formais como a asemblea ou os debates; xogos 

lingüísticos (cancións, adiviñanzas, asociación de palabras,…); xogos dramáticos (xogos de rol, 



dramatizacións,…); búsqueda de resposta a temas  (choiva de ideas, búsqueda de información,…) e 

actividades de lectoescritura a través de receitas, listas, chistes, notas, axenda, entrevistas, 

noticiarios,…).  

Na aula de apoio procurarase unha intervención máis individual ou en pequeno grupo para traballar 

aspectos específicos relacionados cas súas necesidades e que requiren de situacións de maior 

estruturación e individualización, así como de material e metodoloxías específicas. Esta intervención 

levase a cabo durante sesións cortas, combinándose a posteriori con situacións de interacción 

comunicativa para a xeneralización e o uso funcional das aprendizaxes. Levaranse a cabo actividades 

máis individualizadas ou en pequeno grupo para traballar a discriminación auditiva (ruído/silencio, 

fonemas, palabras), a respiración e o sopro (circuítos), praxias bucofaciais (imitando imaxes ou a 

través de contos vivenciados), a relaxación (exercicios pasivos, activos e lúdicos), a articulación 

(imitación de onomatopeias, bingos, xogos tipo Memory), a sintaxe (ordeando historietas, formando 

oracións a partir de palabras dadas (Binomio Fantástico de Rodari), ordenando palabras para formar 

unha oración), a morfoloxía (clasificando según xénero e número, corrixindo erros de concordancia), 

a semántica (actividades de sinónimos e antónimos, familias léxicas, campos semánticos) e la 

pragmática (actividades de describir, preguntar ou narrar e xogos simbólicos para traballar a 

linguaxe de cortesía). 

O traballo fora da aula ordinaria nunca excederá o terzo da xornada escolar tal e como o contempla 

a Orde do 27 de decembro de 2002. 

É imprescindible que a metodoloxía descrita ao longo deste apartado sexa compartida e 

consensuada polo equipo docente que intervén co alumnado con n.e.a.e. A coordinación, polo 

tanto, configurase como un pilar básico para favorecer a participación activa e cooperativa de todos 

os implicados. Levaranse a cabo reunións colectivas e individuais entre os diferentes membros da 

comunidade educativa, incluídos os servizos externos. A coordinación levarase a cabo no horario 

non lectivo de obrigada permanencia no centro tal e como o recolle a Orde do 22 de xullo de 1997 

e a Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e 



laboral docente (art. 6). Estas reunións destinaranse, entre outros, ás reunións de avaliación, 

participación en reunións de órganos colexiados e reunións de nivel ou ciclo. A coordinación coa 

familia, peza clave de calquera intervención, tamén se levará a cabo en dito horario. 

8. TEMPORALIZACIÓN  

Este plan de apoio está planificado para un curso tendo en conta que é un plan flexible que se pode 

e debe ir adaptando ás diferentes necesidades, circunstancias e demandas que se orixinan na posta 

en práctica. 

Ao longo dos tres trimestres do curso levaranse a cabo tarefas como: ●Organización dos espazos da 

aula de Audición e Linguaxe. ●Adquisición e elaboración de material novo. ●Reunións co 

Departamento de Orientación (unha á semana) ●Reunións con la CCP (unha ao mes) ●Reunións do 

Claustro (polo menos unha ao trimestre) ●Reunión con familias. ●Colaboración nas avaliacións 

psicopedagóxicas e elaboración dos programas de intervención para ó alumnado con n.e.e.● 

Organización dos apoios ao alumnado con n.e.e.. ●Apoio ao alumnado con n.e.e. tanto dentro como 

fora da aula. ●“Taller de estimulación da linguaxe oral” con alumnos/as de E.I.● Sesións de 

avaliación, para determinar avances dos alumnos/as e modificar, si é necesario, os plans de 

intervención. 

No  2º trimestre e 3er  trimestre realizaranse as tarefas anteriores e as sesións de avaliación terán a 

finalidade de: ►Modificar os plans de intervención se fose necesario► Determinar o grado de 

consecución dos obxectivos previamente establecidos nos programas de intervención do alumnado 

con n.e.e.► Avaliar o propio plan e establecer propostas de mellora para o próximo curso► Avaliar a 

nosa propia práctica docente. 

9. AVALIACIÓN: características, criterios, instrumentos e procedementos 

Todo programa e plan precisa ser avaliado para coñecer o grado de consecución de obxectivos 

previstos neste, identificando os acertos e os erros cometidos, e propoñendo propostas de mellora 

de cara a unha intervención futura. 



Pretendese sobre todo, valorar o plan de apoio no seu conxunto: obxectivos, actividades, estratexias 

metodolóxicas...Ademais tratase dunha avaliación que non se axunta a un momento puntual, senón 

que debe impregnar todo o desenrolo do plan. 

Seguindo as ordes de avaliación  Orde 25 de xuño de 2009 e a Orde do 9 de xuño de 2016, que 

regulan la avaliación de E.I. y E. P. respectivamente, a avaliación será: Inicial para determinar as 

necesidades tanto do alumnado como do centro e do contexto. Será tamén continua e formativa 

para ir adaptando o plan ás necesidades cambiantes dos tres factores anteriores. Esta avaliación 

será froito das reunións co Departamento de Orientación, os profesores que interveñen no plan, 

das familias e de servicios externos, si fose o caso. Será final, ao terminar o curso para valorar o grao 

de consecución dos obxectivos e a nosa propia práctica docente. 

No caso do alumnado con n.e.a.e. a avaliación rexerase polo establecido con carácter xeral. Nas ACS 

farase en función dos criterios de avaliación individualizados e do mesmo modo para os efectos de 

promoción. 

Dos instrumentos e procedementos de avaliación destacamos os máis relevantes para o ámbito 

comunicativo-lingüístico: 

- Uso de test estandarizados, por exemplo: ITPA, PLON-R, ELA-R, RFI, TSA. 

- Mostras da linguaxe repetido, dirixido (con e sen axuda) e espontáneo. Recollida, transcrición e 

análises de estas. 

- A observación será unha das principais fontes de información.  

 

Alba Vázquez García 

Mestra especialista en A.L 
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INTRODUCIÓN 

Neste curso 2021-2022 continuamos co Plan de Intervención individualizado para este alumno 

que na actualidade cursa cuarto  curso de Educación Primaria. Seguimos a traballar sobre o 

mesmo Plan a nivel de obxectivos, actividades, metodoloxía, avaliación pero con adaptacións 

organizativas e algunhas modificacións nos obxectivos e contidos a traballar. 

Iago permanece máis tempo na aula ordinaria, sentado na súa mesa con traballo (previamente 

feito na aula A.L), coas mesmas medidas sanitarias que o resto dos compañeiros (distancia, 

lavado mans) salvo o uso da máscara (non ten obriga por ser unha persoa TEA). 

Sae unha hora ao día á aula específica de A.L (5,6 sesións semanais) para traballar aspectos 

relacionados coa estimulación, comunicación e relaxación. O meu traballo con él é 

individualizado, axustado ás súas necesidades educativas e está especificado no Plan. 

O resto das horas permanece na súa aula, co seu grupo 4º de E.P, e no recreo comparte espazo 

coa súa burbulla á que se suman os alumnos e alumnas de terceiro de primaria. 

Ademáis de seguir as normas nos espazos comúns coa axuda de indicadores visuais e a ATE que 

o acompaña nos cambios e no comedor. 

O obxectivo principal para este curso é a inclusión na aula ordinaria, a mellora da comunicación 

e a continuidade do plan individualizado feito no curso anterior que adxunto a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

IAGO SERÉN PADERNE 

CPI TINO GRANDÍO- GUNTÍN 

 

XUSTIFICACIÓN 

Este programa elabórase ante a necesidade de recoller e determinar as liñas de traballo, 

obxectivos, metodoloxía, medidas organizativas e temporalización para a intervención 

educativa cun alumno do centro que presenta T.E.A  

Iago é un neno de 9 anos, escolarizado actualmente en cuarto curso de primaria, según lle 

corresponde por idade cronolóxica. Foi matriculado neste colexio á idade de 3 anos en 

Educación Infantil. Dende entón recibiu apoio por parte dos especialistas de A.L e P.T que foron 

pasando polo colexio. 

Non flexibilizou EI porque se considerou fundamental a integración no seu grupo de referencia 

no cal permanece dende o inicio da súa escolarización. 

Recibe apoio terapéutico, psicolóxico e logopédico por parte da asociación Raiolas de Lugo. 

No centro contamos con ATE, que leva con él dende que comezou a etapa escolar, ademáis da 

súa titora e os demáis especialistas. 

O curso 2019-2020 creouse unha plaza de atención preferente para dar resposta ás necesidades 

de Iago, e eu como especialista en Audición e Linguaxe organizarei e interveño directamente na 

súa atención educativa. 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNO 

Despois de observar a Iago resaltarei algunas das características máis significativas que van 

determinar os obxectivos deste programa de intervención. 

Non presenta linguaxe oral, aínda que sí ten intención comunicativa para expresar desexos. 

Emite sons en contextos moi delimitados, cando está contento, nervioso ou especialmente 

enfadado. 

Conta cun comunicador co sistema PECS.  Cando ten a necesidade de pedir algo (pan, auga, 

pelota, matamoscas…) busca o pictograma correspondente e dállo ao adulto que teña cerca ou 

dirixe ao adulto cara onde él quere.  

Comprende ordes sinxelas: ven, recolle, tira o papel na papeleira, levántate, sentáte, imos ao 

baño, imos comer… 

No ten control de esfínteres 

É capaz de comer só 



Mete os dediños na boca e succiona. Tamén mete na boca plastilina, xiz, pinturas, témperas, 

follas… 

Está integrado no seu grupo de referencia e ten boa relación con todos os seus compañeiros e 

compañeiras. 

Ten un carácter agarimoso e alegre. Demanda apertas, palmas, busca o colo, gústanlle as 

cóxegas e as masaxes…é receptivo ao contacto físico, moitas veces vai da man. 

Acepta favorablemente os cambios de mestre, actividade ou espazo incluso sen anticipación. 

Mostra a súa preferencia por actividades que lle gustan do mesmo xeito que o rexeitamento 

polas que non. Cando esto ocorre acaba facendo a tarefa pero moi bruscamente. 

 

NECESIDADES XERAIS 

Comunicación oral e comunicación a través do sitema PECS 

Atención 

Organización de tempos e espazos 

Autonomía 

Integración e interacción social 

Estimulación sensorial 

Introdución á lectoescritura 

Conceptos básicos 

Contidos adaptados ao seu nivel 

 

MEDIDAS DO PLAN DE INTERVENCIÓN 

 Unha vez consultada a súa situación á Inspección Educativa decidiuse elaborar un Plan de 

Intervención no que se recollan as necesidades do alumno e as liñas de traballo a seguir para 

garantir un proceso de aprendizaxe o máis funcional, positivo e normalizador posible. 

Para completar a valoración das necesidades de Iago, solicitouse unha actualización do informe 

realizado na etapa de EI por parte do EOE. 

Actualmente Iago ten atención preferente.  

 

NA AULA ORDINARIA 

Os obxectivos que queremos acadar e algunas actividades son: 

-Favorecer a autonomía, fomentando o emprego do sistema PECS e motivando ao neno a 

realizar determinadas tarefas por él mesmo como abrir e pechar a mochila, colgar a súa 

chaqueta, sentarse na súa cadeira, pedir o que necesite a través dos pictos… 



-Interacción co grupo clase, favorecendo actividades coa titora e sempre tendo en conta os seus 

intereses e habilidades. Para esto plantexamos as seguintes actividades: 

-Participar das actividades do grupo,  Poñer o selo no cuadriño correspondente á data, poñer a 

tarxeta do clima, escoller unha tarxetiña coa actividade conxunta a realizar. 

Os luns en concreto, Iago traerá da casa no seu caderno-correo algunas imaxes (fotografías) do 

que fixo a fin de semana coa súa familia. Coa miña axuda (ou da titora) ensinaralles aos 

compañeir@s as fotografías. Deste xeito favoreceremos que Iago poida “contar” as súas 

vivencias e experiencias e que interactúe co seu grupo de referencia. 

-Traballar contidos das materias adaptados ao seu nivel, empregando material adaptado. 

-Compartir tempo de merenda e de lecer. Todos os días os alumn@s comen unha peza de froita 

antes de baixar ao recreo. Neste ratiño Iago estará tamén na aula de referencia comendo cos 

seus compañeir@s. Asímesmo a última hora da mañá teñen un ratiño de xogo despois de 

rematar as actividades, así que favorecerei a integración de Iago no xogo na súa aula. 

- Planear actividades que poida facer adaptadas ás especialidades  

-Participar cos outros en bailes, xogos, actuacions grupais, festivais, saídas… 

 

NA AULA DE A.L 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN. 

OBXECTIVOS E ACTIVIDADES 

-Articular ou emitir sons con intencionalidade comunicativa. Estimulación linguaxe oral. 

Intentaremos a articulación a través de contos, cancións, sons, ritmos…praxias verbais, sopro, 

respiración. Tendo en conta que non ten ningún tipo de ecolalia e que non é capaz de imitar. 

Polo que empregaremos a contra-imitación, é dicir, imitar os seus sons e xestos e ir engadindo 

outros mínimos posteriormente, participando nas súas actividades de carácter estereotipado 

respectando o seu ritmo e intereses. Así, se por exemplo está botando unha pelota, poñereime 

ao seu lado e botarei eu outra, así sabe que estou interesada en interactuar con él…se mentres 

bota emite algún son ou balbuceo, repetireino durante un ratiño, así é probale que me observe 

e atenda e introducirei unha acción nova e outro son que lle poida gustar para darlle a 

oportunidad de imitar. 

-Empregar o comunicador en distintas situación con intencionalidade comunicativa. Asociar 

os pictogramas coa necesidade de expresarse. Desenvolvemento da comunicación a través do 

sistema PECS. Recoñecemento e utilización de pictogramas cotidiáns: auga, baño, comer, lavar 

as mans, patio, matamoscas, pan, pelota…unha vez que os empregue iremos aumentando 

pouco a pouco os pictogramas (calor, salir, doer, fame, casa…) 

-Traballar a comunicación xestual 

- Aumentar os tempos de atención. Para esto partiremos dos seus intereses, neste caso a 

música chámalle moito a atención polo que é capaz de escoitar e mirar contos e cancións. 

Comezarei presentándolle unha canción curtiña e visualmente atractiva para él, para ir 

aumentando a dúas, tres, catro… 

Xa é capaz de escoller de xeito autónomo as cancións que lle gustan na Tablet. 



Por outra banda tamén lle gusta moito a pelota e as palmas, cando se distrae unha forma de 

chamar a súa tención é botar a pelota ou aplaudir. Favorecerei o contacto visual movendo as 

palmas á altura dos meus ollos para buscar a súa mirada. 

-Traballar a espera. É importante que entenda o tempo de espera, coa axuda de apoios visuais 

e auditivos simultáneamente, para esto podemos empregar un temporizador, un reloxo de area-

xel, unha alarma ou alguna aplicación como  o Cronodroid ou o Tempus. 

 

BLOQUE 2. ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 OBXECTIVOS: -Mellorar a capacidade de percepción dos estímulos que lle rodean. 

-Discriminar diferentes estímulos sensoriais 

-Relaxar o corpo e autoregularse 

-Discriminar cores, formas, luces 

-Localizar de onde procede un son 

-Diferenciar texturas, temperaturas, pesos… 

-Discriminar olores (agradable,desagradable) 

Contamos con material específico que se lle pediu este curso: mesa de luz, bandexa de area, 

varita de luz, texturas, botes de olores, pelotas con luz, proxector para o teito, piano xigante 

para o chan…  

Gústanlle as cóxegas,  masaxes, descalzarse, tocar, ulir…e na colchoneta podemos facer 

actividades deste tipo.  

 

BLOQUE 3. MOTRICIDADE 

OBXECTIVOS: -Desenvolver e mellorar destrezas de motricidade fina e pre-escritura 

Axudareime da bandexa de area para traballar o trazo. Tamén temos xiz adaptados, pinceis, 

punzóns… 

Tamén enroscamos e desenroscamos tapóns, gomiñas do pelo, lá... 

Traballo por modelado collendo a súa maniña e pouco a pouco vou deixando que o faga él só.  

-Recoñecer e situar partes do seu corpo.  

-Coordinar movementos óculo manuais 

 

BLOQUE 4. HABILIDADES COGNITIVAS 

OBXECTIVOS 

-Traballar contidos adaptados ao seu nivel con material teacch. Cores, números ata o 15-20, 

puzzles, bloques lóxicos, tamaños (grande, mediano, pequeno), arriba-abaixo, formas 



xeométricas (cadrado, círculo, triángulo), letras comenzando polas vogais e as letras do seu 

nome, vocabulario en imaxes.  

-Comezar a traballar as emocións. Servireime dun programa específico para este obxectivo  

ORGANIZACIÓN TEMPOS E ESPAZOS 

A través do seu horario e axenda diaria. Cada día ao chegar a aula de A.L poñeremos no panel a 

axenda do día e o seu horario con pictogramas. Así Iago anticipará con quen vai a estar en cada 

momento, favorencendo así a reducción da ansiedade.  

Tamén dentro da aula irei anticipándolle cada tarefa que fagamos a través de imaxes. 

Organicei a aula de AL en 3 recunchos: 

- Mesa teacch, na que traballamos con material manipulable diferentes contidos adaptados a él, 

cores, números ata o tres, series, puzzles…e tamén motricidade con insertables, tapóns para 

enroscar e desenrocar, pompóns, plastilina…grafomotricidade con rotuladores, pinceis, 

ceras…texturas con esponxa, lana, papeis, garabanzos, arroz, boliñas de poliespan, area para 

modelar. 

-Mesa linguaxe , na que traballamos a estimulación oral, intentamos facer praxias, respiración, 

sopro… traballamos as letras do seu nome, escoitamos  cancións e contos no ordenador, 

traballamos vocabulario en imaxes e traballamos a función de petición. 

-Espazo de relaxación. Entre tarefa e tarefa Iago necesita relaxarse e regularse. Para isto 

contamos cun espazo con pelota de pilates, pelotas de distintos tamaños, colchonetas, chan 

acolchado…cando está nervioso ou cansado é capaz de autoregularse.  

Este espazo tamén nos serve para traballar a estimulación sensorial  

Todas as actividades están relacionadas co proxecto interdisciplinar do centro e coas diferentes 

festividades como o Samaín, Magosto, Nadal, día da Paz, letras Galegas etc…favorecendo a súa 

participación na medida do posible. 

NA ACTUALIDADE Iago permanece máis tempo na aula ordinaria, sentado na súa mesa con 

traballo e indicador temporal (previamente feito na aula A.L), coas mesmas medidas sanitarias 

que o resto dos compañeiros (distancia, lavado mans) salvo o uso da máscara (non ten obriga 

por ser unha persoa TEA). 

Sae unha hora ao día á aula específica de A.L (5,6 sesións semanais) para traballar aspectos 
relacionados coa estimulación, comunicación e relaxación.  
O resto das horas permanece na súa aula, co seu grupo 4º de E.P, e no recreo comparte espazo 
coa súa burbulla á que se suman os alumnos e alumnas de terceiro de primaria. 
Ademáis de seguir as normas nos espazos comúns coa axuda de indicadores visuais e a ATE que 
o acompaña nos cambios e no comedor. 
 

TEMPORALIZACIÓN  

A continuidade do programa terá lugar ao longo do curso 2021-2022 en el participamos titora, 

AL preferente, especialistas, ATE e tamén implicará a toda a comunidade educativa. 

A secuenciación das actividades será sempre a mesma para establecer unha rutina na que o 

noso Iago se poida sentir seguro. 



Consideramos fundamental o establecemento dun vínculo afectivo co profesorado que está 

implicado na súa educación e será unha das nosas prioridades. 

Cada un dos bloques de traballo establecidos serán aplicados ao longo de todo e o curso . Os 

avances agárdanse a longo plazo. 

Todas as destrezas adquiridas serán reforzadas mentres se traballa na consecución das novas. 

Todas as actividades propostas irán acompañadas de axudas visuais para a comprensión das 

mesmas por parte do alumno. 

Seguimento: realizaremos o seguimento durante todo o plan estabecendo reunións de 

coordinación que sexan necesarias. 

 

METODOLOXÍA 

Seguiremos unha liña metodolóxica común ademáis da xa explicada ao longo do 

desenvolvemento do Plan, baseada en: 

-Presentación da información de xeito estruturado e simple 

-Anticipación 

-Motivación 

-Estratexias de atención conxunta 

-Aprendizaxe sen erro 

-Emprego do comunicador 

-Espera estructurada 

-Contra-imitación 

-Apoios visuais e xestuais 

 

RECURSOS 

Persoais internos: toda a comunidade educativa destacando a profesora titora, especialista AL 

preferente, xefa DO, equipo directivo.  

Persoais externos: Familia, EOE e Asociación Raiolas. 

Materiais: os que fun nomeando específicamente ao longo do desenvolvemento do presente 

Plan que organicei así: 

Material teach: ruliños, pompóns de cores, libriño persoal de fieltro, velcros, gomiñas de cores, 

caixas para traballar números e cores, pinzas, cartulinas, láminas de series, puzles, insertables… 

Material sensorial: proxector de luces, panel de luz, bandexa de area, boliñas polispán, botes de 

olores, plumas para facer cóxegas, piano xigante para tocar cos pés, círculos-alfombras 

sensoriais con texturas,  varita de luz, pelotas con leds, slime,… 

Material TIC: Tablet, ordenador, pizarra dixital e apps como Cronodroid ou Tempus 



Material ordinario: lapis, pinturas, plastilina, témperas, pinceis, rotuladores, pegamento, 

tesoiras, contos… 

Recursos Organizativos: establecemento dos apoios e horario, adecuación dos espazos. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación trimestral do alumno será por medio dun informe de avaliación. A Avaliación do 

Plan, levaráse a cabo no mes de xuño do 2022 e avaliaremos cada apartado, os logros, as causas 

e factores que incidiron nos resultados e se é preciso estableceránse propostas de mellora. Este 

plan sempre estará suxeito a modificacións  que se poidan presentar. 

Algúns criterios de avaliación do alumno son: 

-Grao de interacción ante os estímulos presentados 

-Grao de consecución dos obxectivos 

En canto ao plan: 

-Grao de adecuación dos contidos, obxectivos, criterios de avaliación, recursos e organización 

de tempo e espazos. 

-Grao de implicación da familia 

-Grao de implicación da comunidade educativa 

-Adecuación das actividade ao alumno 

-Secuenciación adecuada de actividades. 

-Grao de implicación e colaboración de Raiolas. 

Para isto empregaremos instrumentos que nos permitan obter información. Ademáis da 

observación sistemática, informes e rexistros, entrevistas coa familia… 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

A posta en marcha do programa e a atención preferente xa é unha mellora en sí, pero somos 

conscientes de que sempre se pode mellorar a calidade da atención sen esquecer que a inclusión 

de Iago na aula, no centro, actividades, vida escolar, comunidade é o noso obxectivo primordial. 

 

 

                                                                                                                                  Zaida M. Louzao Copa                     

                                                                                                                                 Mestra especialista A.L 

 

                                                            



 

  

ANEXOS PROGRAMACIÓNS 

ESO 
CPI Plurilingüe Tino Grandío 

Descripción breve 
Complemento ás programacións didácticas do curso 2021/2022 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 
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MATERIA:HABITOS SAUDABLES 
DEPARTAMENTO:EDUCACIÓN FISICA 
DATA: 6 ABRIL 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  

 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  

 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
En caso de ter aprobadas as tres avaliaciones nota media das cualificacions nas 
mesmas. 
En caso de ter que recuperar algunha, unha vez recuperada, esta fará a media coa 
nota numérica de 5.  

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Exames teóricos de contidos  conceptuais e procedimentais.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Exame tipo test ou preguntas cortas 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
Activa, centrada no alumno, recopilación e repaso dos diferentes trimestres.  

Actividades tipo 

 
Actiividades de repaso para aqueles con materias pendentes e de ampliación para 
os que teñen todo aprobado.  Actividades en grupos reducidos e parellas 

Materiais e recursos 

 
Material audiovisual.  Resumen de temas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO:CPI TINO GRANDIO GUNTIN 
CURSO: 4º 

MATERIA:IAEE 
DEPARTAMENTO:CIENCIAS SOCIAIS 
DATA: 6 ABRIL 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  

 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas. 
Avaliación de procedementos: 60% Traballo en grupo e Libreta de clase 
Avaliación de actitudes: 10% Rexistro anecdótico; Autoavaliación de actitudes do 

alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 60%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Libreta de clase e traballo individual.  

 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
En caso de ter aprobadas as tres avaliaciones nota media das cualificacions nas 
mesmas. 
En caso de ter que recuperar algunha, unha vez recuperada, esta fará a media coa 
nota numérica de 5.  

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Exames teóricos de contidos  conceptuais e procedimentais.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Exame tipo test ou preguntas cortas 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
Activa, centrada no alumno, recopilación e repaso dos diferentes trimestres.  

Actividades tipo 

 
Actiividades de repaso para aqueles con materias pendentes e de ampliación para 
os que teñen todo aprobado.  Actividades en grupos reducidos e parellas 

Materiais e recursos 

 
Material audiovisual.  Resumen de temas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO:CPI TINO GRANDIO GUNTIN 
CURSO:1º ; 2º; 3º; 4º ESO 
MATERIA:EDUCACIÓN FISICA 
DEPARTAMENTO:EDUCACION FISICA 
DATA: 6 ABRIL 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas, e Traballos  de 

aplicación  teórico-prácticos, libreta de clase 
Avaliación de procedementos: 40% Planillas de observación, de cara a observar a 

realización das tarefas esixidas. Probas de carácter práctico. 
Creación de contidos na libreta de clase.  
Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 

Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Probas de carácter práctico.  
Libreta de clase.  
Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 
Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas, e Traballos  de 

aplicación  teórico-prácticos, libreta de clase 
Avaliación de procedementos: 40% Planillas de observación, de cara a observar a 

realización das tarefas esixidas. Probas de carácter práctico. 
Creación de contidos na libreta de clase.  
Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 

Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Probas de carácter práctico.  
Libreta de clase.  
Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 
Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 

 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas, e Traballos  de 

aplicación  teórico-prácticos, libreta de clase 
Avaliación de procedementos: 40% Planillas de observación, de cara a observar a 

realización das tarefas esixidas. Probas de carácter práctico. 
Creación de contidos na libreta de clase.  
Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 

Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Probas  teóricas: 30%  Exame tipo  test ou preguntas  cortas.  
Avaliación de procedementos: 40% Probas de carácter práctico.  
Libreta de clase.  
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Avaliación de actitudes: 30% Planillas de observación ; Rexistro anecdótico; 
Autoavaliación de actitudes do alumno/a,... 

 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
En caso de ter aprobadas as tres avaliaciones nota media das cualificacions nas 
mesmas. 
En caso de ter que recuperar algunha, unha vez recuperada, esta fará a media coa 
nota numérica de 5.  

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Valorarase ó 40% os exames teóricos para os contidos conceptuais como 

prácticos o 60% os contidos procedimentais.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas prácticas 
Exame tipo test 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
Activa, centrada no alumno, recopilación e repaso dos diferentes trimestres.  

Actividades tipo 

 
Actiividades de repaso para aqueles con materias pendentes e de ampliación para 
os que teñen todo aprobado.  Actividades en grupos reducidos e parellas 

Materiais e recursos 

 
Material específico de educación fisica para traballo motriz e material audiovisual.   
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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: 3º ESO 
MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: 7 de abril de 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso.  

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a 3ª avaliación realizarase a media aritmética das 
avaliacións e:  
- Aquel alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co 
obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou 
traballo dos contidos das avaliacións suspensas. Para aprobar a 
materia, en dita proba ou nos traballos correspondentes, deberá 
acadar unha cualificación igual ou superior a 5. 
- Aquel alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5 
poderá mellorar a súa cualificación ata un máximo de 1 punto 
mediante a avaliación do traballo diario en clase e a realización 
satisfactoria das actividades propostas.  

Alumnado de materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Durante este período levaranse a cabo actividades de reforzo e 
ampliación dos contidos, adquirindo unha tendencia á autonomía 
daqueles alumnos coas tres avaliacións superadas para poder 
atender de xeito máis individualizado a aqueles que precisen un 
maior reforzo dos contidos. De tódolos xeitos, levarase a cabo 
unha metodoloxía activa e sempre adaptada á diversidade do 
grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como a 
realización de exercicios prácticos, visualización de videos de 
contidos didácticos, lectura comprensiva de textos e comentario 
dos mesmos, entre outras. 

Materiais e recursos 

 
Aqueles descritos na programación para todo o curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI TINO GRANDÍO 

CURSO: 1º, 2º, 3º E 4º ESO 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA: 07-04-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

 Probas escritas (2 exames, un cada dous temas):70% 

 Traballos en relación con outras competencias (lectura obrigatoria, caderno, 
creación e exposición de textos): 20% 

 Actitude e traballo na aula (traballo diario, participación na aula, respecto das 
normas e uso do material): 10% 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 
Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, sempre que a nota da 
avaliación sexa superior a 3, faremos a media coa nota da segunda avaliación. 
No caso de que a media das dúas sexa igual ou superior a 5, considerarase 
recuperada a avaliación.  
 
En caso de que suspenda ámbalas dúas avaliacións, farase unha recuperación 
das mesmas a finais de abril, para o que se lle proporcionará ao alumnado con 
antelación unha serie de contidos sobre os que versará dito exame. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

 Probas escritas (2 exames, un cada dous temas):70% 

 Traballos en relación con outras competencias (lectura obrigatoria, caderno, 
creación e exposición de textos): 20% 

 Actitude e traballo na aula (traballo diario, participación na aula, respecto das 
normas e uso do material): 10% 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 
Ao tratarse dunha materia con contidos progresivos, no caso de que teña 
aprobada a 1ª avaliación e suspensa a 2ª cunha nota superior a 3,   faremos a 
media de ámbalas dúas coa nota da terceira avaliación. No caso de que a media 
sexa igual ou superior a 5, considerarase recuperada a avaliación. 
  
En caso de que suspenda ámbalas dúas avaliacións, farase unha recuperación 
das mesmas a finais de abril, para o que se lle proporcionará ao alumnado con 
antelación unha serie de contidos sobre os que versará dito exame. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

 Probas escritas (2 exames):70% 

 Traballos en relación con outras competencias (caderno, creación e 
exposición de textos): 20% 

 Actitude e traballo na aula (traballo diario, participación na aula, respecto das 
normas e uso do material): 10% 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 
No caso de que haxa alumnado que unicamente suspenda a 3ª avaliación, 
faráselle unha recuperación da mesma no período comprendido entre esta 
avaliación e a final. Mesmo pode ser algún traballo de literatura ou de 
comprensión escrita. 
 
En caso de que teñan que recuperar máis de unha ou todas as avaliacións, 
proporcionaránselles distintos materiais e traballaranse os distintos contidos 
mínimos esixibles para aprobar a materia. 
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Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Como se dixo máis arriba, ao tratarse de contidos progresivos iremos facendo a 
media aritmética de cada avaliación coa seguinte e tamén observaremos na aula 
a progresión do alumnado ao longo do curso. 
 
Co alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas, a nota final será a media 
das tres (33% cada unha). Esta nota poderá aumentar ou diminuír ata un punto 
dependendo da actitude, asistencia e traballo amosados durante o período 
comprendido entre a 3ª avaliación e a final. 
 
Para o alumnado con avaliacións suspensas terase en conta a/s nota/s acadadas 
nas respectivas recuperacións, tanto ao longo do curso como no período 
comprendido entre a 3ª avaliación e a final. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
 
Non temos alumnado con estas características 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede 

 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3ª avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Nestas dúas semanas, con redución horaria, distinguiremos entre: 
 Alumnado coa materia aprobada: procuraremos seguir mantendo o seu 

interese pola materia dun xeito grupal A metodoloxía empregada será 
motivadora, baseada na variedade de actividades (xogos de lingua, 
pasatempos, lectura comprensiva de textos...), que poderán estar  
apoiadas por imaxes, presentacións de “PowerPoint”, audicións 
musicais... Así mesmo, proporemos actividades de repaso para realizar 
en grupo ou individualmente. 
 

 Alumnado coa materia suspensa: a metodoloxía tamén será motivadora, 
mais dun xeito máis individualizado. Traballarase e proporcionaráselle a 
este alumnado unha serie de actividades tipo e distintos materiais que 
deberán completar adecuadamente para poder aprobar a materia a partir 
dun exame, que se valorará cun 70%,  e cun 30% o caderno de 
actividades. 

Actividades tipo 

 
Alumnado coa materia aprobada:  
 Actividades de repaso, sobre todo de morfoloxía. 
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 Lecturas comprensivas e comentarios. 
 Xogos de lingua, pasatempos, encrucillados... para traballar o léxico. 

 
Alumnado coa materia suspensa: 
Actividades de apoio e recuperación relacionadas coa comprensión e 
expresión oral e escrita, así como actividades de léxico, morfoloxía e 
literatura. 

Materiais e recursos 

 

Como libro base en formato papel utilizarase o da editorial Anaya en todos os 

cursos. Así mesmo, empregaremos o libro dixital da mesma editorial. 

 

Tamén se poderán utilizar os diferentes materiais que nos proporciona a 

plataforma EDIXGAL. 

 

Outros recursos que se poden utilizar: 

 Fichas de traballo da diversidade, lecturas complementarias, material para 
o desenvolvemento das competencias... 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión 
escrita. 

 Recursos que ofrece a páxina web:  https://www.ogalego.eu/ 

 Recursos na web da SXPL, da Universidade  e da RAG (tradutores, 
dicionarios...). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: TODOS OS CURSOS DA ESO 
MATERIA: LCL 
DEPARTAMENTO: LCL 
DATA: 7 de abril de 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso.  

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a 3ª avaliación realizarase a media aritmética das 
avaliacións e:  
- Aquel alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co 
obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou 
traballo dos contidos das avaliacións suspensas. En dita proba 
ou nos traballos correspondentes, o alumno/a deberá acadar 
unha cualificación igual ou superior a 5 para que se considere 
aprobada a materia. 
- Aquel alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5 
poderá mellorar a súa cualificación ata un máximo de 1 punto 
mediante a avaliación do traballo diario en clase e a realización 
satisfactoria das actividades propostas.  

Alumnado de materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Durante este período levaranse a cabo actividades de reforzo e 
ampliación dos contidos, adquirindo unha tendencia á autonomía 
daqueles alumnos coas tres avaliacións superadas para poder 
atender de xeito máis individualizado a aqueles que precisen un 
maior reforzo dos contidos. De tódolos xeitos, levarase a cabo 
unha metodoloxía activa e sempre adaptada á diversidade do 
grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como a 
realización de exercicios prácticos, visualización de videos de 
contidos didácticos, ou lectura comprensiva de textos e comentario 
dos mesmos, entre outras.  

Materiais e recursos 

 
Aqueles descritos na programación para todo o curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: TODOS OS CURSOS DA ESO 
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA e FÍSICA E QUÍMICA 
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
DATA: 7-abril-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso.  

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 
curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a 3ª avaliación realizarase a media aritmética das 
avaliacións e:  
- Aquel alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co 
obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou 
traballo dos contidos das avaliacións suspensas. Ademais, terase 
en conta o traballo diario e a realización satisfactoria das 
actividades propostas.  
- Aquel alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5 
poderá mellorar a súa cualificación mediante a avaliación do 
traballo diario en clase e a realización satisfactoria das 
actividades propostas.  

Alumnado de materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso. 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 3 DE 3 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Durante este período levaranse a cabo actividades de reforzo e 
ampliación dos contidos, adquirindo unha tendencia á autonomía 
daqueles alumnos coas tres avaliacións superadas para poder 
atender de xeito máis individualizado a aqueles que precisen un 
maior reforzo dos contidos. De tódolos xeitos, levarase a cabo 
unha metodoloxía activa e sempre adaptada á diversidade do 
grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como a 
realización de exercicios prácticos, visualización de videos de 
contidos didácticos, lectura comprensiva de textos, interpretación 
de gráficos ou a realización de prácticas de laboratorio, entre 
outras.  

Materiais e recursos 

 
Aqueles descritos na programación para todo o curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
2021/2022 

 

 CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: 1º e 3º ESO 
MATERIA: EPVA (1º) E EPV (3º) 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 



 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Nota da 1º avaliación: Tal e como aparece reflectido na 

programación aprobada en departamento, a nota da avaliación 

será a cualificación numérica resultante de sumar un 70% das 

probas de contido e un 30% das actividades realizadas na aula. 

Sendo necesario obter un 5 para superar a avaliación.  

Recuperación da 1º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior as vacacións de Nadal.  

2ª Avaliación 

Nota da 2º avaliación: Tal e como aparece reflectido na 

programación aprobada en departamento, a nota da avaliación 

será a cualificación numérica resultante de sumar un 70% das 

probas de contido e un 30% das actividades realizadas na aula. 

Sendo necesario obter un 5 para superar a avaliación.  
 

Recuperación da 2º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior as vacacións de Semana Santa. 

3ª Avaliación 

Nota da 3º avaliación: 

Tal e como aparece reflectido na programación aprobada en 

departamento, a nota da avaliación será a cualificación 

numérica resultante de sumar un 70% das probas de contido e 

un 30% das actividades realizadas na aula. Sendo necesario 



 
 

obter un 5 para superar a avaliación.  

Recuperación da 3º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior a data da terceira avaliación.  

Cualificación final 

 

A nota final da materia obtense mediante a media aritmética das tres  

avaliacións e:  

-  O alumno/a que teña unha cualificación inferior a 5, co 

obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou traballos 

dos contidos das avaliacións suspensas, coa finalidade de obter unha 

nota igual ou superior a 5 para poder superar a materia. Ademais, 

terase en conta o traballo diario e a realización satisfactoria das 

actividades propostas. 

 

- O alumno/a cunha cualificación igual ou superior a 5 poderá 

mellorar ata  en 1 punto a súa cualificación mediante a avaliación do 

traballo diario na aula e a realización satisfactoria de actividades de 

ampliación propostas sobre a materia vista durante o curso.  

Alumnado de materia 

pendente 

Tal e como aparece na programación da materia, o alumnado coa 

materia pendente de cursos anteriores realiza un boletín de 

actividades ao longo dos trimestres e unha proba de contidos no mes 

de Mayo que versará sobre os contidos das actividades realizadas.  

Cómpre que o alumno obteña unha cualificación de 5 para superar a 

materia pendente. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Realizaranse actividades de reforzo e ampliación dos contidos, 

adquirindo unha tendencia á autonomía daqueles alumnos coas tres 

avaliacións superadas para poder atender de xeito máis 

individualizado a aqueles que precisen un maior reforzo dos contidos 



 
 
 
 
 
 

 

coa finalidade de que superen a materia. 

Levarase a cabo unha metodoloxía activa e sempre adaptada á 

diversidade do grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Actividades de ampliación sobre os contidos traballados ao longo do 

curso,como a  visualización de imaxes ou vídeos de contidos didácticos 

e traballos de investigación para o alumnado cunha cualificación igual 

ou superior a 5 e  realización de exercicios prácticos de reforzo que 

permitan a correcta obtención e desenvolvemento das competencias e 

técnicas propias da materia para o alumnado que non superou a materia. 

Materiais e recursos 

 

Empregaranse os mesmos materias e recursos que se empregaron ao 

longo do curso e que aparecen reflectidos na programación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: 1º E 3º ESO 
MATERIA: EPVA (1º) E EPV (3º) 
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
DATA: 7-abril-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso.  

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a 3ª avaliación realizarase a media aritmética das 
avaliacións e:  
-  Aquel alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co 
obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou 
traballo dos contidos das avaliacións suspensas, no cal debe 
obter unha nota igual ou superior a 5 para poder superar a 
materia. Ademais, terase en conta o traballo diario e a 
realización satisfactoria das actividades propostas.  
- Aquel alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5 
poderá mellorar ata  en 1 punto a súa cualificación mediante 
a avaliación do traballo diario en clase e a realización 
satisfactoria das actividades propostas. 

Alumnado de 
materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 

de curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido 
entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Durante este período levaranse a cabo actividades de reforzo 
e ampliación dos contidos, adquirindo unha tendencia á 
autonomía daqueles alumnos coas tres avaliacións superadas 
para poder atender de xeito máis individualizado a aqueles que 
precisen un maior reforzo dos contidos. De tódolos xeitos, 
levarase a cabo unha metodoloxía activa e sempre adaptada á 
diversidade do grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como 
a  visualización de imaxes ou vídeos de contidos didácticos, 
realización de exercicios prácticos de debuxo artístico e/ou 
técnico, manualidades, collage...  entre outras.  

Materiais e 
recursos 

 

Aqueles descritos na programación para todo o curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI TINO GRANDÍO 

CURSO: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO 
MATERIA: FRANCÉS (SEGUNGA LINGUA ESTRANXEIRA) 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
DATA: 8 de abril de 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
- Probas escritas: 60 % 
- Actividade de aula (actividades de expresión e comprensión oral, 

tarefas escritas individuais ou en grupo e caderno de clase): 40% 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Elaboración de actividades de reforzo e proba escrita con contidos 
mínimos do trimestre. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
- Probas escritas: 60 % 
- Actividade de aula (actividades de expresión e comprensión oral, 

tarefas escritas individuais ou en grupo e caderno de clase): 40% 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Elaboración de actividades de reforzo e proba escrita con contidos 
mínimos do trimestre. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
- Probas escritas: 60 % 
- Actividade de aula (actividades de expresión e comprensión oral, 

tarefas escritas individuais ou en grupo e caderno de clase): 40% 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Elaboración de actividades de reforzo e proba escrita con contidos 
mínimos do trimestre. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a terceira avaliación, realizarase a media aritmética das tres 
avaliacións e: 
- O alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co obxectivo de 
superar a materia, realizará unha proba escrita e/ou traballo dos 
contidos das avaliacións suspensas. En dita proba ou nos traballos 
correspondentes, o alumno/a deberá acadar unha cualificación igual ou 
superior a 5 para que se considere aprobada a materia. 
- O alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5, poderá mellorar a 
súa cualificación ata un máximo de 1 punto mediante a avaliación do 
traballo diario en clase e a realización satisfactoria das actividades 
propostas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada á comezo de curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada á comezo de curso. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía 

Durante este período realizaranse actividades de reforzo dos 
contidos mínimos do curso co alumnado que teña a materia 
suspensa e actividades de reforzo e ampliación dos contidos co 
alumnado coas tres avaliacións superadas. De tódolos xeitos, 
levarase a cabo unha metodoloxía activa e individualizada 
adaptándose á situación e ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a. 

Actividades tipo 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como a 
lectura de textos con preguntas de comprensión, visualización de 
vídeos de contidos didácticos,  realización de exercicios prácticos de 
comprensión oral, gramática e vocabulario, ou elaboración de 
redaccións, descricións ou diálogos, entre outras. 

Materiais e recursos 
Aqueles descritos na programación para todo o curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO  

CURSO: 1ºESO 
MATERIA: Inglés 
DEPARTAMENTO:Inglés 
DATA: 08/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e -
0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 10% a cualificación máis alta dos exames de verbos irregulares realizados 
(báixase un punto por cada erro). 

 40% exame de avaliación da primeira avaliación. 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

 Coa superación da 2ª avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e -
0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 50% exame de avaliación da segunda avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

 Coa superación da 3ª avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e -
0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 50% exame de avaliación da terceira avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

 Superación da proba que se determine no espazo comprendido entre a 
terceira avaliación e a final. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 20% será a cualificación da primeira avaliación 

 30% será a cualificación da segunda avaliación 

 50% será a cualificación da terceira avaliación 
A esta cualificación así obtida poderase engadir ata un punto polo comportamento 
que contribúa a un bo ambiente de traballo, e polo aproveitamento e correcta 
realización das tarefas que se prescriban no período comprendido entre a terceira 
avaliación e a final. 
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Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A superación da materia pendente pode realizarse mediante dous procedementos: 

1. Superando a 2ª avaliación do curso actual (dado o progreso en espiral da 
materia). 

 

 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Neste período diferenciaremos entre alumnado aprobado e suspenso: 
ALUMNADO APROBADO:  

 Realizará un traballo das destrezas comunicativas orais e escritas, 
fomentando a aplicación dos contidos aprendidos durante o curso á 
comunicación en contextos reais e adaptados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

 Realizará un traballo individual enfocado a adquirir as competencias 
comunicativas non adquiridas, especialmente no caso de gramática e 
vocabulario. 

Actividades tipo 

 

ALUMNADO APROBADO:  

 Proxectos sobre diferente temática traballada no curso. 

 Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

 Audicións de textos, podcasts... con preguntas de comprensión. 

 Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

 Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

 Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

 Audicións de textos, podcasts.. con preguntas de comprensión. 

 Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

 Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

 Exercicios diversos de vocabulario e/ou gramática. 

Materiais e recursos 

 

 Ultraportátiles. 

 Libro de texto dixital (cos seus textos e materiais) 

 Caderno persoal e esquemas de gramática/vocabulario. 

 Material específico deseñado pola profesora. 

 Material interactivo ou audiovisual obtido de diversas fontes. 
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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO  

CURSO: 2ºESO 
MATERIA: Inglés 
DEPARTAMENTO:Inglés 
DATA: 08/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e 
-0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 10% a cualificación máis alta dos exames de verbos irregulares realizados 
(báixase un punto por cada erro). 

 40% exame de avaliación da primeira avaliación. 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

 Coa superación da 2ª avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e 
-0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 50% exame de avaliación da segunda avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

 Coa superación da 3ª avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros e 
-0.2 se se leu só un libro. 

 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

 50% exame de avaliación da terceira avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

 Superación da proba que se determine no espazo comprendido entre a 
terceira avaliación e a final. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 20% será a cualificación da primeira avaliación 

 30% será a cualificación da segunda avaliación 

 50% será a cualificación da terceira avaliación 
A esta cualificación así obtida poderase engadir ata un punto polo 
comportamento que contribúa a un bo ambiente de traballo, e polo 
aproveitamento e correcta realización das tarefas que se prescriban no período 
comprendido entre a terceira avaliación e a final. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A superación da materia pendente pode realizarse mediante dous 

procedementos: 
1. Superando a 2ª avaliación do curso actual (dado o progreso en espiral da 

materia). 
2. Superando o exame para alumnado pendente que se realizará nos meses 

de abril-maio, segundo determine a CCP do centro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 No segundo caso dos anteriores, o alumnado terá acceso a un curso 
específico na plataforma EVA-Edixgal, na que se colgarán materiais ao 
nivel da materia pendente e desde o que se realizará o seu seguimento. 

 Terá acceso a algún exame de cursos anteriores para preparar a proba. 

 instrumento de avaliación será un exame único que recollerá os contidos 
da materia pendente. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Neste período diferenciaremos entre alumnado aprobado e suspenso: 
ALUMNADO APROBADO:  

 Realizará un traballo das destrezas comunicativas orais e escritas, 
fomentando a aplicación dos contidos aprendidos durante o curso á 
comunicación en contextos reais e adaptados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

 Realizará un traballo das destrezas comunicativas orais e escritas, 
fomentando a aplicación dos contidos aprendidos durante o curso á 
comunicación en contextos reais e adaptados. 

  

Actividades tipo 

 

ALUMNADO APROBADO:  

 Proxectos sobre diferente temática traballada no curso. 

 Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

 Audicións de textos, podcasts... con preguntas de comprensión. 

 Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

 Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

 Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

 Audicións de textos, podcasts.. con preguntas de comprensión. 

 Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

 Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 
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 Exercicios diversos de vocabulario e/ou gramática. 

Materiais e recursos 

 

 Ultraportátiles. 

 Libro de texto dixital (cos seus textos e materiais) 

 Caderno persoal e esquemas de gramática/vocabulario. 

 Material específico deseñado pola profesora. 

 Material interactivo ou audiovisual obtido de diversas fontes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO  

CURSO: 3ºESO 
MATERIA: Inglés 
DEPARTAMENTO: Inglés 
DATA: 08/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 10% a cualificación máis alta dos exames de verbos irregulares 
realizados (báixase un punto por cada erro). 

• 40% exame de avaliación da primeira avaliación. 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:  

• Coa superación da 2ª avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 50% exame de avaliación da segunda avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:  

• Coa superación da 3ª avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 50% exame de avaliación da terceira avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

• Superación da proba que se determine no espazo comprendido entre a 
terceira avaliación e a final. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

• 20% será a cualificación da primeira avaliación 

• 30% será a cualificación da segunda avaliación 

• 50% será a cualificación da terceira avaliación 
A esta cualificación así obtida poderase engadir ata un punto polo 
aproveitamento e correcta realización das tarefas que se prescriban no período 
comprendido entre a terceira avaliación e a final, sempre que se asista a clase 
con regularidade e haxa un comportamento que contribúa a un ambiente de 
traballo no resto do grupo. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A superación da materia pendente pode realizarse mediante dous 

procedementos: 
1. Superando a 2ª avaliación do curso actual (dado o progreso en espiral da 

materia. 
2. Superando o exame para alumnado pendente que se realizará nos meses 

de abril-maio, segundo determine a CCP do centro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• No segundo caso dos anteriores, o alumnado terá acceso a un curso 
específico na plataforma EVA-Edixgal, na que se colgarán materiais ao 
nivel da materia pendente e desde o que se realizará o seu seguimento. 

• Terá acceso a algún exame de cursos anteriores para preparar a proba. 

• instrumento de avaliación será un exame único que recollerá os contidos 
da materia pendente. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Neste período diferenciaremos entre alumnado aprobado e suspenso: 
ALUMNADO APROBADO:  

• Realizará un traballo das destrezas comunicativas orais e escritas, 
fomentando a aplicación dos contidos aprendidos durante o curso á 
comunicación en contextos reais e adaptados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

• Realizará un traballo individual enfocado a adquirir as competencias 
comunicativas non adquiridas, especialmente no caso de gramática e 
vocabulario. 

Actividades tipo 

 

ALUMNADO APROBADO:  

• Proxectos sobre diferente temática traballada no curso. 

• Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

• Audicións de podcasts con preguntas de comprensión. 

• Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

• Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

• Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

• Audicións de podcasts con preguntas de comprensión. 

• Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

• Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

• Exercicios diversos de vocabulario e/ou gramática. 
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Materiais e recursos 

 

• Ultraportátiles. 

• Libro de texto dixital (cos seus textos e materiais) 

• Caderno persoal e esquemas de gramática/vocabulario. 

• Material específico deseñado pola profesora. 

• Material interactivo ou audiovisual obtivo de diversas fontes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO  

CURSO: 4ºESO 
MATERIA: Inglés 
DEPARTAMENTO: Inglés 
DATA: 08/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 10% a cualificación máis alta dos exames de verbos irregulares 
realizados (báixase un punto por cada erro). 

• 40% exame de avaliación da primeira avaliación. 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación:  

• Coa superación da 2ª avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 50% exame de avaliación da segunda avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación:  

• Coa superación da 3ª avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

• 20% media das cualificacións de traballos escritos realizados na aula. 

• 10% traballos libros de lectura ata tres libros (-0.1 se se leron dous libros 
e -0.2 se se leu só un libro. 

• 20% media das cualificacións de traballos orais na aula. 

• 50% exame de avaliación da terceira avaliación 
A cualificación obtida será a que resulte de truncar os decimais do cálculo da 
fórmula anterior. 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 

• Superación da proba que se determine no espazo comprendido entre a 
terceira avaliación e a final. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

• 20% será a cualificación da primeira avaliación 

• 30% será a cualificación da segunda avaliación 

• 50% será a cualificación da terceira avaliación 
A esta cualificación así obtida poderase engadir ata un punto polo 
aproveitamento e correcta realización das tarefas que se prescriban no período 
comprendido entre a terceira avaliación e a final, sempre que se asista a clase 
con regularidade e haxa un comportamento que contribúa a un ambiente de 
traballo no resto do grupo. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
A superación da materia pendente pode realizarse mediante dous 

procedementos: 
1. Superando a 2ª avaliación do curso actual (dado o progreso en espiral da 

materia. 
2. Superando o exame para alumnado pendente que se realizará nos meses 

de abril-maio, segundo determine a CCP do centro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• No segundo caso dos anteriores, o alumnado terá acceso a un curso 
específico na plataforma EVA-Edixgal, na que se colgarán materiais ao 
nivel da materia pendente e desde o que se realizará o seu seguimento. 

• Terá acceso a algún exame de cursos anteriores para preparar a proba. 

• instrumento de avaliación será un exame único que recollerá os contidos 
da materia pendente. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Neste período diferenciaremos entre alumnado aprobado e suspenso: 
ALUMNADO APROBADO:  

• Realizará un traballo das destrezas comunicativas orais e escritas, 
fomentando a aplicación dos contidos aprendidos durante o curso á 
comunicación en contextos reais e adaptados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

• Realizará un traballo individual enfocado a adquirir as competencias 
comunicativas non adquiridas, especialmente no caso de gramática e 
vocabulario. 

Actividades tipo 

 

ALUMNADO APROBADO:  

• Proxectos sobre diferente temática traballada no curso. 

• Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

• Audicións de podcasts con preguntas de comprensión. 

• Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

• Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

• Lectura de textos escritos con preguntas de comprensión. 

• Audicións de podcasts con preguntas de comprensión. 

• Interacción oral e escrita: xogos ou diálogos. 

• Redacción de textos (cartas, emails, redaccións, etc.) sobre temas xa 
traballados. 

• Exercicios diversos de vocabulario e/ou gramática. 
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Materiais e recursos 

 

• Ultraportátiles. 

• Libro de texto dixital (cos seus textos e materiais) 

• Caderno persoal e esquemas de gramática/vocabulario. 

• Material específico deseñado pola profesora. 

• Material interactivo ou audiovisual obtivo de diversas fontes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO  

CURSO: 1ºESO 
MATERIA: Investigación e tratamento da información (libre 
configuración) 
DEPARTAMENTO: Inglés 
DATA: 08/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

• 20% test escrito sobre contidos vistos neste trimestre 

• 10% elaboración de bibliografía e busca de documentos 

• 70% elaboración dun traballo de clase a man 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:  

• Repetición do traballo de clase a man ou corrección dos erros do traballo 
inicial. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

• 100% traballo (ou traballos) de clase realizado con procesador de textos 
(LibreOffice Writer) aténdose aos contidos vistos ao longo do trimestre. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:  

• Corrección dos erros do traballo realizado ou repetición do mesmo. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

• 100% traballo de clase realizado cun programa de presentacións (Libre 
Office Impress) e presentación do mesmo oralmente na clase. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

• Corrección dos erros do traballo realizado ou repetición do mesmo. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

• Media aritmética das cualificacións obtidas nos tres trimestres (34% + 
33% + 33%) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

No actual curso non  procede pero o procedemento sería mediante a realización 
dos traballos anteriores na casa baixo o seguimento da profesora da materia, en 
cada un dos trimestres do curso escolar. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Corrección mediante rúbrica de cada un dos traballos previstos para cada 
un dos trimestres. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Neste período diferenciaremos entre alumnado aprobado e suspenso: 
ALUMNADO APROBADO:  

• Traballo individual ou en grupo sobre temática a decidir polo alumnado 
aplicando o aprendido ao longo do curso. 

ALUMNADO SUSPENSO:  

• Traballo individual sobre os traballos realizados en cada un dos trimestres. 

Actividades tipo ALUMNADO APROBADO:  
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 • Elaboración de traballos de clase. 
ALUMNADO SUSPENSO:  

• Corrección do traballo correspondente aos diversos trimestres. ata que se 
ateña ás normas vistas na aula. 

Materiais e recursos 

 

• Ultraportátiles. 

• Caderno persoal. 

• Os traballos presentados en cada un dos trimestres do curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO:C.P.I TINO GRANDÍO GUNTÍN 

CURSO: 1º,2º, 3º ,4º A, 4º B ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 07/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Pode ser consultado na programación do curso 2021/2022 (realizada a comezo 
do curso) 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Pode ser consultado na programación do curso 2021/2022 (realizada a comezo 
do curso) 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Pode ser consultado na programación do curso 2021/2022 (realizada a comezo 
do curso) 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Pode ser consultado na programación do curso 2021/2022 (realizada a comezo 
do curso) 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
90% das probas realizadas 
10% observación ( tarefas, implicación, actitude...) 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
O alumnado que non supere a avaliación irá a unha recuperación onde entrará 

toda a materia impartida na avaliación. A nota da recuperación será 90% da 

nota e sumarase o 10% da observación. 

Supérase a avaliación se se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
A  Alumnado coas tres avaliacións superadas a 6  de Xuño: A nota final será a 

media aritmética das tres avaliacións, podendo verse afectada (positiva ou 
negativamente) en función do  grado de implicación e resolución con éxito 
dos exercicios e das tarefas asignadas no período que vai do 06/06 ao 22/06. 
.  

AAlumnado con unha ou toda a  materia suspensa a  6 de Xuño: terá a 
posibilidade de recuperar a/ as avaliacións suspensas sempre e cando acade 
unha nota maior ou igual a 5  nunha proba sobre os estándares 
correspondentes a ditas avaliacíóns non superadas. Dita proba será realizada 
na última semana de curso. No caso de ser superada,  a nota final será a media 
aritmética das notas correspondientes ás tres avaliacións. Noutro caso a 
materia quedaría pendiente. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 O único alumno pendente no curso 2021/2022 conseguiu superar xa a materia. 

 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

O alumnado recibirá semanalmente un boletín de exercicios ( ben 
fotocopia ou documento colgado en Edixgal) . Dáselle instruccións para 
a realización do mesmo así como algunha explicación que facilite o seu 
entendemento. 

Calquer dúbida  será plantexada polo alumno e resolta   polo profesor 
botando man de diferentes  recursos:  breve explicación, resolución 
doutro exercicio similar, enlaces interesantes  etc. 
 

Actividades tipo 

 

Elaboraranse boletíns de exercicios e problemas  con distintos graos de 

dificultade para ser traballados polo alumnado en función das suas 

necesidades: recuperación, reforzo ou ampliación. 

 

Materiais e recursos 

 

Edixgal 
Boletíns elaborados polo profesorado do Departamento 
Pizarra, calculadora, etc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: 2º, 3º E 4º ESO 
MATERIA: MÚSICA 
DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 8-abril-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso.  

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

2ª Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

3ª Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 

Cualificación final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Ao rematar a 3ª avaliación realizarase a media aritmética das 
avaliacións e:  
- Aquel alumnado que teña unha cualificación inferior a 5, co 
obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou 
traballo dos contidos das avaliacións suspensas, no cal debe 
obter unha nota igual ou superior a 5 para poder superar a 
materia. Ademais, terase en conta o traballo diario e a 
realización satisfactoria das actividades propostas.  
- Aquel alumnado cunha cualificación igual ou superior a 5 
poderá mellorar ata  en 1 punto a súa cualificación mediante 
a avaliación do traballo diario en clase e a realización 
satisfactoria das actividades propostas.  

Alumnado de 
materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 

de curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tal e como aparece na programación entregada a comezo 
de curso. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido 
entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Durante este período levaranse a cabo actividades de reforzo 
e ampliación dos contidos, adquirindo unha tendencia á 
autonomía daqueles alumnos coas tres avaliacións superadas 
para poder atender de xeito máis individualizado a aqueles que 
precisen un maior reforzo dos contidos. De tódolos xeitos, 
levarase a cabo unha metodoloxía activa e sempre adaptada á 
diversidade do grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Realizaranse actividades variadas de reforzo e ampliación como 
a realización de exercicios prácticos, visualización de vídeos de 
contidos didácticos, interpretación musical e ensaios para o 
festival de fin de curso, etc.  

Materiais e 
recursos 

 

Aqueles descritos na programación para todo o curso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
2021/2022 

 

 CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO: 1º e 3º ESO 
MATERIA: EPVA (1º) E EPV (3º) 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 



 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1ª Avaliación 

Nota da 1º avaliación: Tal e como aparece reflectido na 

programación aprobada en departamento, a nota da avaliación 

será a cualificación numérica resultante de sumar un 70% das 

probas de contido e un 30% das actividades realizadas na aula. 

Sendo necesario obter un 5 para superar a avaliación.  

Recuperación da 1º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior as vacacións de Nadal.  

2ª Avaliación 

Nota da 2º avaliación: Tal e como aparece reflectido na 

programación aprobada en departamento, a nota da avaliación 

será a cualificación numérica resultante de sumar un 70% das 

probas de contido e un 30% das actividades realizadas na aula. 

Sendo necesario obter un 5 para superar a avaliación.  
 

Recuperación da 2º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior as vacacións de Semana Santa. 

3ª Avaliación 

Nota da 3º avaliación: 

Tal e como aparece reflectido na programación aprobada en 

departamento, a nota da avaliación será a cualificación 

numérica resultante de sumar un 70% das probas de contido e 

un 30% das actividades realizadas na aula. Sendo necesario 



 
 

obter un 5 para superar a avaliación.  

Recuperación da 3º avaliación: 

Tal e como aparece na programación entregada a comezo de 

curso, realizarase un exame de recuperación da materia 

explicada e avaliada durante o trimestre sendo necesario obter 

un mínimo de 5 no exame.  

Na nota da recuperación non será tidos en conta o 30% 

procedente das actividades de aula. 

Se na materia da avaliación obtivo unha cualificación de 4 non 

é necesario realizar o exame de recuperación xa que a nota 

final será o resultado da media das 3 avaliacións, co mesmo 

peso, polo que pode superar a materia na avaliación final con 

un 4 nunha avaliación.  

Se o alumno/a decide libremente presentarse ao exame de 

recuperación pode facelo. Dito exame será realizado de forma 

inmediata e posterior a data da terceira avaliación.  

Cualificación final 

 

A nota final da materia obtense mediante a media aritmética das tres  

avaliacións e:  

-  O alumno/a que teña unha cualificación inferior a 5, co 

obxectivo de superar a materia, realizará unha proba e/ou traballos 

dos contidos das avaliacións suspensas, coa finalidade de obter unha 

nota igual ou superior a 5 para poder superar a materia. Ademais, 

terase en conta o traballo diario e a realización satisfactoria das 

actividades propostas. 

 

- O alumno/a cunha cualificación igual ou superior a 5 poderá 

mellorar ata  en 1 punto a súa cualificación mediante a avaliación do 

traballo diario na aula e a realización satisfactoria de actividades de 

ampliación propostas sobre a materia vista durante o curso.  

Alumnado de materia 

pendente 

Tal e como aparece na programación da materia, o alumnado coa 

materia pendente de cursos anteriores realiza un boletín de 

actividades ao longo dos trimestres e unha proba de contidos no mes 

de Mayo que versará sobre os contidos das actividades realizadas.  

Cómpre que o alumno obteña unha cualificación de 5 para superar a 

materia pendente. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

Realizaranse actividades de reforzo e ampliación dos contidos, 

adquirindo unha tendencia á autonomía daqueles alumnos coas tres 

avaliacións superadas para poder atender de xeito máis 

individualizado a aqueles que precisen un maior reforzo dos contidos 



 
 
 
 
 
 

 

coa finalidade de que superen a materia. 

Levarase a cabo unha metodoloxía activa e sempre adaptada á 

diversidade do grupo de alumnado.  

Actividades tipo 

 

Actividades de ampliación sobre os contidos traballados ao longo do 

curso,como a  visualización de imaxes ou vídeos de contidos didácticos 

e traballos de investigación para o alumnado cunha cualificación igual 

ou superior a 5 e  realización de exercicios prácticos de reforzo que 

permitan a correcta obtención e desenvolvemento das competencias e 

técnicas propias da materia para o alumnado que non superou a materia. 

Materiais e recursos 

 

Empregaranse os mesmos materias e recursos que se empregaron ao 

longo do curso e que aparecen reflectidos na programación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO:4º ESO 
MATERIA:TIC 
DEPARTAMENTO:TECNOLOXÍA 
DATA: 04/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Nota media das tres avaliacións, tendo en conta o traballo realizado dende a 
terceira avaliación ata a final, que poderá servir para subir ou baixar a nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa, tratará de recuperala 
realizando as tarefas requeridas. 
O alumnado coa materia aprobada realizará actividades de reforzo e 
ampliación dalgúns dos contidos. 

Actividades tipo 

 
Repaso dos contidos teóricos e realización de boletíns para a parte práctica, 

exposicións, visionado de vídeos relacionados cos temas.  

Materiais e recursos 

 

Todo o material necesario, apuntes, boletíns, enlaces a páxinas webs, 
vídeos,simuladores,.... estarán a disposición do alumnado na plataforma 
Edixgal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO:3º ESO 
MATERIA:TECNOLOXÍA 
DEPARTAMENTO:TECNOLOXÍA 
DATA: 04/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Nota media das tres avaliacións, tendo en conta o traballo realizado dende a 
terceira avaliación ata a final, que poderá servir para subir ou baixar a nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa, tratará de recuperala 
realizando as tarefas requeridas. 
O alumnado coa materia aprobada realizará actividades de reforzo e 
ampliación dalgúns dos contidos. 

Actividades tipo 

 
Repaso dos contidos teóricos e realización de boletíns para a parte práctica, 

exposicións, visionado de vídeos relacionados cos temas.  

Materiais e recursos 

 

Todo o material necesario, apuntes, boletíns, enlaces a páxinas webs, 
vídeos,simuladores,.... estarán a disposición do alumnado na plataforma 
Edixgal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO:4º ESO 
MATERIA:TECNOLOXÍA 
DEPARTAMENTO:TECNOLOXÍA 
DATA: 04/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Nota media das tres avaliacións, tendo en conta o traballo realizado dende a 
terceira avaliación ata a final, que poderá servir para subir ou baixar a nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa, tratará de recuperala 
realizando as tarefas requeridas. 
O alumnado coa materia aprobada realizará actividades de reforzo e 
ampliación dalgúns dos contidos. 

Actividades tipo 

 
Repaso dos contidos teóricos e realización de boletíns para a parte práctica, 

exposicións, visionado de vídeos relacionados cos temas.  

Materiais e recursos 

 

Todo o material necesario, apuntes, boletíns, enlaces a páxinas webs, 
vídeos,simuladores,.... estarán a disposición do alumnado na plataforma 
Edixgal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

 

CENTRO: CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO 

CURSO:4º ESO 
MATERIA:TIC 
DEPARTAMENTO:TECNOLOXÍA 
DATA: 04/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
40% Exames, 40% Traballos e 20 % Actitude 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Exame de recuperación, entrega de traballos non realizados ou suspensos 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Nota media das tres avaliacións, tendo en conta o traballo realizado dende a 
terceira avaliación ata a final, que poderá servir para subir ou baixar a nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai ningún alumno nesa situación 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa, tratará de recuperala 
realizando as tarefas requeridas. 
O alumnado coa materia aprobada realizará actividades de reforzo e 
ampliación dalgúns dos contidos. 

Actividades tipo 

 
Repaso dos contidos teóricos e realización de boletíns para a parte práctica, 

exposicións, visionado de vídeos relacionados cos temas.  

Materiais e recursos 

 

Todo o material necesario, apuntes, boletíns, enlaces a páxinas webs, 
vídeos,simuladores,.... estarán a disposición do alumnado na plataforma 
Edixgal 


